
începând cu 
data de
13.1Z.1999, BCR

majorează nivelul ratelor de 
dobândă practicate la 
vânzarea certificatelor de
depozit astfel:
Certificate de depozit % 

- cu scadența la 3 luni 55 
■ cu scadența la 6 luni 53 
Banca Comercială

Română
Banca de care 
aveți nevoie !

VREMEA
Vremea se menține 

caldă, apoi va intra într-un 
proces de răcire. Cerul va fi 
noros. Pe alocuri se vor 
semnala precipitații sub 
formă de ploaie, iar la 
munte sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vântul 
va sufla slab la moderat. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între -3 și +3 
grade, iar maximele între 4 și 
10 grade. (Lucian NISTOR)

Plățile în numerar nu pot depăși, zilnic, 
un milion de lei

Printr-o ordonanță de urgență, Executivul a modificat ieri OG nr. 
15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, diminuând 
drastic volumul plăților în numerar admise între agenți economici. 
Dar iată care sunt principalele prevederi ale noului act normativ: * 
persoanele juridice au dreptul să efectueze, zilnic, plăți în numerar 
în limita unui plafon total maxim de 10 milioane lei, iar către o singură 
persoană juridică, în limita unui plafon maxim de 1 milion lei; * 
încasările zilnice în numerar nu pot depăși plafonul de 1 milion lei de 
la o singură persoană juridică; * se interzice achitarea fragmentelor 
în numerar către furnizorii de materii prime, materiale, produse fi

COTIDIAN INDEPENDENT

nite, piese de schimb și prestări servicii a facturilor cu o valoare 
mai mare de 1 milion lei; * la sfârșitul zilei, numerarul în casierie nu 
poate depăși un plafon maxim de 5 milioane lei (față de 20 milioane, 
în prezent-n.n.).

Efectuarea de plăți sau încasări în numerar între persoane 
juridice - precizează actul normativ - peste plafonul de 1 milion 
lei constituie contravenție și se sancționează cu confiscarea 
sumei care depășește plafonul și cu amendă. Actul normativ va 
intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2000 și va fi extrem de 
greu de respectat de către agenții economici.

A \PARELADEVA

yCUVANTUL 
IittEO
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Cetățenii snun câ-i balamuc, 
legea zice că... nu-i “bai”

in ultima perioadă 
multe dintre instituțiile 
statului tratează cu 
superficialitate solicitările, 
reclamațiile ori sesizările 
cetățenilor, motiv pentru 
care și-au pierdut 
credibilitatea. în multe 
astfel de situații, când li se 
pare că nici una dintre 
instituțiile abilitate ale 
statului nu poate, nu știe 
sau nu vrea să le rezolve 
problemele, cetățenii 
apelează, ca ultimă soluție, 
la mass-media. Astfel într- 
o scrisoare primită recent 
la redacție mai mulți 
deveni, locatari ai blocului 
67 din Strada Bejan, ne 
relatau necazurile lor și ne 
solicitau sprijin pentru 
rezolvarea acestora.

“Orchestra 
Restaurantului 
Andronic nu ne lasă 
să dormim”

“Noi locuim aici din 
1976, iar la restaurantul 
Andronic (fost Orizont) s- 
au perindat le-a lungul 
anilor mulți șefi. în luna 
iulie 1999 restaurantul a 
fost preluat de dl Andronic 
care a amenajat foarte 
frumos localul și zona 
verde din fața sa. Noi ne
am bucurat că vine un bun 
gospodar. Am vorbit cu

dânsul și ne-a spus că lui 
nu-i plac dezordinea, 
zgomotul și că locatarii nu 
vor fi deranjați. Dar... Nu a 
trecut mult și a organizat 
un botez, apoi o nuntă 
care au avut o muzică 
foarte puternică ce se

auzea până la etajul IV... 
Toată noaptea nu am putut 
dormi. Noi l-am sesizat de 
mai multe ori. Dar ca 
răspuns, patronul localului 
a luat o măsură și mai 
dură: în fiecare vineri, 
sâmbătă și duminică a 
angajat o orchestră cu 
solist care cântă de la ora 
18 până la miezul nopții. 
Deoarece localul nu are 
izolație antifonică muzica 
se aude până la etajele III și 
IV. Pentru ca acest vacarm 
să înceteze am sesizat de 
nenumărate ori Poliția, 
Agenția de Protecția 
Mediului și alte instituții, 
dar nimeni nu ne-a ajutat. 
Acum apelăm la ziarul dvs. 
care sperăm că va 
beneficia de mai multă 
atenție din partea 
organelor abilitate pentru a 
se lua măsuri de

respectare a ordinii și 
liniștii publice conform 
legilor în vigoare” - ne 
spuneau în scrisoare 
locatarii blocului 67 din str. 
Bejan.

Fără orchestră ne 
pierdem clienții

Ca răspuns la 
reclamațiile locatarilor, 
dna Angelica Andronic, 
patron la Restaurantul 
Andronic, ne-a spus: 
“Acuzele vecinilor noștri 
sunt exagerate. Aici 
întotdeauna a fost 
restaurant și întotdeauna 
a fost muzică. Situația nu 
s-a înrăutățit de când am 
venit noi, ci s-au 
sensibilizat prea mult - 
până la răutate - unii vecini 
care de altfel au ca 
principală preocupare 
astfel de reclamațli. Noi 
am investit mulți bani aici 
și nu ne permitem să-i 
risipim în vânt. Fără 
orchestră ne pierdem 
clienții și astfel am investit 
pe degeaba. Restaurantul 
n-a avut niciodată Izolație 
antifonică, iar noi încă nu 
ne permitem să băgăm

Sorina POPA, 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)

Ce-am avut și ce-am pierdut

Din exportul de fier 
vechi și de lemn 
brut nu se poate 
trăi mult și bine

în ciuda promisiunilor electorale răsunătoare făcute 
în ultima campanie din 1996, când sloganul potrivit căruia 
“poporul s-a sacrificat destul și a venit rândul puterii să 
se sacrifice”, am asistat la cea mai gravă cădere a 
nivelului de trai al populației, datele statistice relevând 
că aproape 40 la sută dintre români trăiesc acum sub 
pragul sărăciei, unde au fost împinși de “iscusința” 
specialiștilor propulsați de algoritm să gestioneze crizele 
și țara în vremuri de restriște. Apucând ciolanul, fiecare 
a uitat promisiunile făcute și a trecut la afaceri grase pe 
spinarea poporului oropsit. Așa s-a distrus industria, 
flota, agricultura și tot ce mai era bun în țară, toate astea 
în numele moștenirii grele rămase din trecut și al 
închiderii găurilor negre. Astfel s-au dus spre uitare firme 
de renume, create din sudoarea poporului, unele 
ajungând să fie exportate ca fier vechi de către cei 
suspuși, cu dare de mână și acces la licențe de export. 
De asemenea situații nu sunt deloc străini nici unii 
parlamentari hunedoreni. Firește că este mai comod ca 
în locul unor produse cu înalt grad de prelucrare și cu 
valoare adăugată să-ți vinzi la străini fabricile sub formă 
de fier vechi.

La fel s-a întâmplat și se procedează cu lemnul brut, 
în loc ca acesta să fie procesat în fabricile noastre de 
mobilă, care au fost sufocate din lipsă de capital, de 
comenzi și de interes pentru menținerea lor în viață. De 
ce să nu îmbogățim noi peste noapte câțiva ajunși și de 
ce să nu dăm de lucru fabricilor străine cu lemnul nostru, 
iar pe muncitorii români să nu-i disponibilizăm cu niște 
amăgitoare salarii compensatorii? Jefuirea pădurilor a 
devenit o practică dură, scăpată de sub orice control, 
deși consecințele sunt dezastruoase pentru țară, 
dezechilibrele ecologice pe termen lung lăsând urme 
grave și adânci asupra mediului înconjurător.

Nicolae TIRCOB
(Continuare în pag. 2)

La cererea clientilor sâi 
BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR

prelungește, și în perioada 9-15 
decembrie 1999, emisiunea de 

„CERTIFICATE de SFÂNTUL NICOLAE
cu DOBANDA FIXA de 62% pe an

si scadentă la 35 de zile

H®. IV 
De tonte 

pentru 
toti

PAG. V
Caleidoscop

Noile grile 
de impozit 
lunar pe 
salariu
Executivul a adoptat 

Normele metodologice 
pentru aplicarea OG. nr. 73/ 
1999 privind impozitul pe 
venit și a stabilit totodată 
grilele baremului lunar 
pentru impozitarea 
veniturilor din salarii și din 
surse asimilate acestora, 
pentru anul 2000. Astfel, 
începând cu ianuarie 2000, 
baremul tunar va fi 
următorul: pentru venit lu
nar impozabil până la 
917.000 lei - impozit lunar 
18% (165.060 lei);

■ venit lunar impozabil 
între 917.001 și 2.250.000 
lei - impozit lunar 165.060 
lei + 23% pentru ceea ce 
depășește suma de 
917.000 lei;

■ venit lunar impozabil 
între 2.250.001 lei și 
3.583.000 lei - impozit lu
nar 471.650 lei + 28% pentru 
ceea ce depășește suma 
de 2.250.000 lei;

• venit lunar impozabil 
între 3.583.001 lei și 
5.000.000 lei - impozit lu
nar 844.890 lei + 34% pentru 
ceea ce depășește suma 
de 3.583.000 lei; '

• venit lunar impozabil 
peste 5.000.000 lei - 
impozit lunar 1.326.670 lei 
+ 40% pentru ceea ce 
depășește suma de 
5.000.000 lei.

Baremul lunar se 
aplică la baza de calcul 
astfel: a) asupra diferenței 
dintre venitul brut din 
salarii realizat într-o lună la 
funcția de bază și a 
următoarelor sume 
reprezentând contribuțiile 
obligatorii reținute pentru 
pensie suplimentară, 
pentru protecția socială a 
șomerilor și pentru 
asigurările sociale de 
sănătate, cheltuielile 
profesionale și deducerile 
personale de bază și 
suplimentare acordate în 
luna respectivă; b) asupra 
diferenței dintre venitul 
brut realizat într-o lună, 
altul decât cel de la funcția 
de bază și contribuția la 
asigurările sociale de 
sănătate, pe fiecare loc de 
realizare a acestuia.

Un pesimist spune:
- Mai rău decât așa 

nu se poate...
La care, un optimist 

îi replică:
- Ba se poate...

Consiliul local Deva - pe 
ultima suta de metri din an

Neîndoios, Consiliul local Deva a 
soluționat în acest an multe probleme. Mai 
grele și mai ușoare. Cu consens și cu dis
pute dure, prelungite. Destule altele au 
rămas în așteptare. Tocmai de aceea, în 
ultima lună a anului s-a hotărât convocarea 
a două ședințe de consiliu pentru a se 
putea bifa măcar și numai o parte dintre 
activitățile presante din zona sa de 
responsabilitate, rămase ori împinse spre 
finele anului 1999.

Drept urmare, pe ordinea de zi a 
ședinței ordinare a Consiliului local al

municipiului Deva, din data de 9 decembrie 
a.c., au figurat nu mai puțin de 20 de 
puncte. în prezența primarului Mircia 
Muntean, a celor doi viceprimari - Dumitru 
Gâlcescu și Alin Suciu -, a secretarului 
Petru Albu și a unor cadre cu funcții 
importante din instituția Primăriei, a câtorva 
invitați și ziariști, au venit la lucru 19 din cei 
23 de consilieri locali aleși. Președinția 
ședinței i-a fost acordată lui loan Stănilă, 
echilibrat și operativ.

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)
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La Geoagiu trăiește Maxim 
Ciulă, unul dintre cei ce au lucrat 

la Coloana fără sfârșit
Strada Romanilor, 

Geoagiu-Băi. La numărul 126, 
în centrul localității trăiește de 
mai multi ani Maxim Ciulă. 
Are o casă simplă, ca la țară la 
noi, cu obișnuitele orătănii prin 
preajmă. De ce ne-am oprit să 
stăm de vorbă cu bărbatul de 85 
ani? Pe când avea doar puțini 
ani peste 20, Maxim Ciulă a 
avut șansa să lucreze în echipa 
care a executat ,,Coloana 
Infinitului”, a lui Brâncuși.

După ce a absolvit Școala 
profesională la Reșița, în 1931 
și s-a calificat în meseria de 
lăcătuș-mecanic, tânărul, pe 
atunci, a lucrat în mai multe 
întreprinderi din Reșița, 
Timișoara și mai apoi 
Petroșani. Anul 1937 l-a găsit 
la Atelierele Centrale din 
Petroșani, moment în care acolo 
a început turnarea pieselor 
pentru Coloana fără sfârșit.

După șase decenii și mai 
bine Maxim Ciulă își amintește 
de cum a fost să aibă șansa să 
pună umărul la capodopera 
marelui artist. „Nu ne-a ieșit 

. din prima când s-au turnat 
mărgelele. Prima bucată a 
crăpat efectiv. Ce am făcut? A m 
schimbat aliajul și așa am 
reușit. La secția construcții 
metalice de la Atelierele 
Centrale din Petroșani am 
confecționat stâlpul coloanei 
pe care au venit puse mărgelele.

k________ _________

Ansamblul este f ormat din trei 
bucăți. Am lucrat aproape trei 
luni ca să dăcem la bun sfârșit 
lucrarea. In tot acest timp 
Brâncuși făcea naveta Tg. Jiu 
- Petroșani ca să fie la fața 
locului "când s-a executat 
Coloana. Eram cel mai tânăr 
membru din echipa de 15 
oameni ce a fost desemnată să 
pună în practică opera 
artistului. După ce au fost gata 
piesele am plecat cu toții la Tg. 
Jiu să le montăm.

îmi amintesc că ne-a apucat 
toamna. Au început chiar să dea 
primii fulgi și noi încă lucram 
la asamblarea Coloanei. In tot 
acest timp'Brâncuși era foarte 
atent, dar mai și glumea cu noi. 
Artistul aprecia mult 
meseriașii. ”

Se pare că Maxim Ciulă 
este singurul supraviețuitor 
din echipa de la Atelierele 
Centrale din Petroșani. 
Bătrânul povestește și ochii i 
se umplu de Imatuii. ,,^iș vrea 
să mă mai pot duce o dată să 
văd Coloana. Din aeel an, 
când am montat-o, am mai 
trecut o singură dată prin acel 
loc. Sunt curios cum s-a 
comportat aliajul în toți acești 
ani pentru că am auzit că sunt 
probleme. ”

Maxim Ciulă a ajuns în 
1943 la Orăștie unde și-a 
deschis un atelier particular 
de lăcătușerie și sudură. După 
patru ani acesta a fost supus 
naționalizării. La Geoagiu s- 
a angajat mai întâi ca maistru 
la școala agricolă și apoi la 
Sanatoriul TBC unde a lucrat 
ca administrator. Tot aici și-a 
încropii o gospodărie. A 
îngropat trei soții, iar acum 
trăiește în casa construită de 
el, alături de una dintre fiice 
și un nepot. Dacă-i treceți 
pragul casei veți putea vedea 
mai multe „invenții" de-ale 
sale: un frigider transformat 
într-un incubator pentru ouă, 
o mașină pentru tocat lucerna 
ș.a. Și veți putea auzi povestea 
unuia dintre aceia care l-au 
cunoscut pe Brâncuși.

Sorina POPA

Din exportul de fier 
vechi și de lemn 
brut nu se poate 
trăi mult și bine

(Urmare din pag. 1)

Pe fondul unui permanent dezinteres 
față de soarta economiei naționale, dar 
puternic stăpâniți de un accentuat simț 
de îmbogățire, guvernanții și numeroși 
parlamentari s-au băgat până peste cap 
în afaceri păguboase pentru țară, dar 
avantajoase pentru ei. Cu toate că se 
spune mereu că IMM-urile sunt 
încurajate să producă și să exporte, în 
realitate alții sunt cei ce culeg profiturile 
și comisioanele din exporturi. Cum- 
necum se face însă, iată că batem pasul 
pe loc în privința exporturilor românești 
care nu reușesc să depășească bariera 
celor 8 miliarde de dolari, în vreme ce 
importurile de mărfuri, inclusiv 
alimentare, au marcat creșteri 
semnificative.

Deși de la o vreme ne mișcăm cu 
economia doar sub controlul FMI și BM, 
care și pentru anul 2000, împreună și cu 
reprezentanți de la Uniunea Europeană, 
ne vor asista puternic la construirea 
bugetului, unde se vor regăsi, evident, 
dirijate și exporturile, cu greu se poate 
spune acum încotro ne vom îndrepta ca 
să avem o balanță comercială mai bună, 
din moment ce industriile chimică și 
ușoară, construcțiile de mașini și altele 
au căzut peste orice așteptări. O șansă 
pentru exporturi ar fi fost agricultura, 
însă vedem cu toții în ce “parametri” a 
fost băgată. Dacă vom reuși sau nu să 
ne revenim, cum ne spune puterea 
actuală, începând din anul 2000, rămâne 
să o vedem și-să o simțim pe propria 
piele.

Consiliul 
local Deva

(Urmare din pag. 1)

între principalele documente puse în 

discuție s-au aflat: rectificarea bugetului 
local pe anul 1999, majorarea cu până la 
40 la sută a taxelor extrajudiciare de timbru 
- care se constituie venit la bugetul local, 
aprobarea organigramei și statului de 
funcții pentru personalul angajat în' 
structurile consiliului local al municipiului 
Deva, obligativitatea arborării drapelului 
României de către autoritățile și instituțiile 
publice locale, aprobarea vânzării 
pachetelor de acțiuni ale Consiliului local 
Deva - acționar unic la SC Urban Construct 
SA și SC Salubritatea SA Deva, respectiv 
acceptul de privatizare a acestora.

Cu excepția a două puncte, amânate 
din capul locului pentru următoarea și ul
tima ședință din an - preconizată a avea 
loc în preajma datei de 20 decembrie - și a 
altor două, amânate după discuții 
controversate, celelalte chestiuni de pe 
ordinea de zi, dezbătute și avizate în 
prealabil de către comisiile de specialitate, 
au fost adoptate ca proiecte de hotărâri, 
urmând în continuare căile legale de 
materializare.

Cum se întâmplă și la case mai mari, nu 
au lipsit nici momentele de contradicții și 
acuze (fiecare știe câte ceva despre 
fiecare), de vânzoleală și nerăbdare. După 
cum nu au lipsit, pentru că erau programate, 
interpelările la adresa staff-ului Primăriei, 
la care s-au dat răspunsuri lămuritoare, 
documentate.

în final, după patru ore de activitate 

febrilă, a fost aprobat programul de 
comemorare a Revoluției din decembrie 
1989 și cel de organizare și desfășurare 
a sărbătorilor de iarnă.

STAREA MEDIULUI
Valorile medii și maxime ale 

poluanților gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au încadrat 
in perioada 25.11.1999 -
5.12.1999 în limitele admise 
prevăzute de STAS-ulde calitate 
a aerului 12574/1987. Valorile 
maxime s-au înregistrat pe zona 
Hunedoara în datele de
1.12.1999 pentru dioxidul de 
azot și dioxidul de sulf, în
2.12.1999 pentru fenol și în
4.12.1999 pentru amoniac.

Pulberile în suspensie au 
avut valori medii care s-au 

încadrat în limita admisă de 0,15 
mg/mc aer/24 h doar pe zonele 
Chișcădaga, V. Jiului, Teliuc, 
Deva și Călan. Pentru zona Zlaști 
valoarea medie depășește limita 
admisă menționată. Valori 
maxime care depășesc limita 
admisă s-au pus în evidență pe 
zona Mintia-Deva în data de 
1.12.1999, pe zona Hunedoara 
în data de 4.12.1999 și pe zona 
Zlaști în datele de 2 și 3.12.1999 
(pentru zona Zlaști depășirile au 
fost de 3,1 și respectiv 2,3 ori).

Pulberile sedimentabile au 
înregistrat depășirea limitei 

admise de 17,0 g/mp/lună doar 
pe zona Chișcădaga de 1,08 ori 
pentru valoarea medie și de 1,49 
ori pentru valoarea maximă.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama 
absorbită se mențin în limitele 
de variație ale fondului natural 
de radioactivitate pentru toți 
factorii de mediu analizați. în 
comparație cu valorile de atenție 
stabilite pentru depunerile 
atmosferice de 200 Bq/mp/zi și 
de 10,0 Bq/mp/zi aer la aerosolii 
atmosferici, în această perioadă 
s-au obținut valori medii de 0,83 
Bq/mp/zi și de 3,11 Bq/mc aer la 
aerosolii atmosferici.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite de la unitățile 
de extracție și preparare a 
cărbunelui și accidental de la 
CTE Paroșeni au avut o 
valoare medie de 1532,0 mg/1 
și o valoare maximă de 3113,0 
mg/1, valoare înregistrată în 
data de 1.12.1999 Raportând 
valorile obținute la valorile din 
perioada 21-28.11.1999 se 
constată o creștere a cantității 
de materii în suspensie pe râul 
Jiu cu 542,0 mg/1 pentru 
valoarea medie și cu 1619,0 
mg/1 pentru valoarea maximă.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

Cetățenii spun câ-i balamuc
(Urmare din pag. 1)

r — —............. .

Dreptul la replică

«Oastea Domnului» atacată pe nedrept
banii în așa ceva pentru că 
suntem doar chiriași și nu 
proprietari ai spațiului. Dacă 
însă primăria sau locatarii 
mă subvenționează, eu 
închid restaurantul și 
deschid aici grădiniță, 
creșă sau o cantină a 
săracilor ca să nu mai 
deranjez pe nimeni.”

Solicitată să se 
pronunțe asupra legalității 
în care funcționează 
Restaurantul Andronic, dna 
Georgeta Barabaș, director 
al Agenției pentru Protecția 
Mediului, ne-a declarat: 
“Specialiștii noștri au 
executat toate măsurătorile 
prevăzute de legislația în 
vigoare, iar numărul 
decibelilor nu depășește 
norma prevăzută de lege. 
La eliberarea autorizației de 
mediu am organizat 
dezbatere publică, dar nici 
un locataf-din bl. 67 nu s-a 
prezentat pentru a-și apăra 
punctul de vedere.” 

Conform legii restau
rantele sau alte unități de 
alimentație publică au 
obligația să-și monteze 
izolare fonică în termen de 
cinci ani de la primirea 
autorizației. în acest caz, 
APM Deva a impus 
Restaurantului Andronic 
montarea unei astfel de 
izolații în termen de doi 
ani de la primirea 
autorizației, iar dacă 
patronii nu se 
conformează restau
rantului i se va retrage 
autorizația.

* * *
în această situație se 

pare că ceea ce locatarii 
reclamă a fi balamuc se 
înscrie în limitele legii. 
Astfel că rezolvarea se 
poate găsi doar în baza 
bunului simț și a unei mai 
bune înțelegeri între 
locatarii și patronii 
respectivului local.

în ziarul «Cuvântul liber», 
din 9 decembrie a.c., ziarista 
Mihaela Făgaș a publicat 
articolul ,,Biserica Sf. Varvara 
atacată de Oastea Domnului."

Domnia sa relatează cu 
justificată indignare faptul că, în 
ziua de 4 noiembrie a.c., în orașul 
Petroșani, un grup de zece 
persoane „cu sumane negre și 
cu măști pe față" a pătruns în 
Biserica mai sus menționată din 
cartierul Aeroport, profanând 
prin slogane insultătoare slujba 
de pomenire a celor morți din 
Valea Jiului și de omagiere a 
Sfintei Varvara, protectoarea 
minerilor.

Acest grup de presiune, 
,.acești nemernici, acești 
profanatori (...) își spun Oastea 
Domnului" - afirmă autoarea 
articolului. într-adevăr, ei își spun 
sau alți rău-voitori îi numesc 
așa, căci, în realitate, aceștia n- 
au nici în clin, nici în mânecă cu 
Asociația creștin-ortodoxă 
«Oastea Domnului».

lată de ce ne permitem să 
informăm atât pe autoarea 
articolului, cât și marele public 

al cititorilor care este adevărul 
despre această Asociație și 
cine se poate ascunde în 
spatele denigratorilor ei.

Această mișcare din 
granițele Ortodoxiei românești 
a fost înființată îh 1923 de către 
preot ortodox losif Trifa, cu 
binecuvântarea Mitropolitului de 
atunci al Ardealului, Dr. Nicolae 
Bălan.

începând cu 194?*când s-a 
instaurat pe deplin regimul ateu, 
Mișcarea a fost scoasă în afara 
legii, ca de altfel toate asociațiile 
religioase din cadrul Bisericii 
Naționale.

După evenimentele din 1989, 
care au dus la eliberarea din 
robia întunericului necredinței, 
Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe, 
în ședința sa din septembrie 
1990, a legalizat această 
Mișcare și a cooptat-o în 
activitatea misionară a Bisericii.

în actualul context de 
confruntare liberă în toate 
domeniile existenței sociale, 
«Oastea Domnului» își 
propune să dea o replică 
tendințelor din afară, prin trăirea 

de către toți credincioșii 
ortodocși la o cotă spirituală cât 
mai înaltă a tuturor învățăturilor 
de credință ale Bisericii noastre 
moștenite din moși-strămoși. 
întrucât, pentru unii, Ortodoxia 
este ,,o pacoste", o pacoste a 
devenit și «Oastea Domnului» 
care se străduiește, printr-o 
trăire creștină activă, să arate 
că n-avem nevoie de „rețete" de 
import pentru a ne câștiga 
mântuirea. De aceea, toți cei care 
văd în ,.conservatorismul 
ortodox" o piedică pentru 
intrarea noastră în Europa, 
lovesc în diferite feluri și prin di
verse mijloace în această 
Mișcare, tare se vrea un braț 
activai Bisericii Neamului.

Revenind la grupul în cauză, 
acesta nu face parte din Filiala 
Oastei Domnului din Galați, care 
își desfășoară activitatea cu 
binecuvântarea Preasfințitului 
Părinte Episcop Dr. Casian 
Crăciun. Respectivul grup 
anarhic este o disidență a unor 
răzvrătiți proveniți din 
respectabila Mănăstire 
Vladimirești, de care ea însăși se 

dezice cu dezgust. Membrii 
acestuia se dau când 
„vladimireșteni", când „ostași", 
sau, cum aminteam în rândurile 
precedente, unii îi numesc așa 
și știu ei de ce. Scopul ascuns 
al unor astfel de acțiuni fiind 
compromiterea atât a 
Mănăstirii Vladimirești, cât și 
a «Oastei Domnului». 
Aceiași indivizi au tulburat și 
slujba învierii de la Catedrala 
Patriarhală, din București și, 
culmea, prestigioasa Agenție 
Mediafax, în totală 
necunoștință de cauză, îl 
numește „turbulenta oaste a 
Domnului."

lată pentru ce, fără să ne 
îndoim de sinceritatea 
indignării ziaristei Mihgela 
Făgaș, considerăm că, 
osândind în termeni atât de 
vehemenți «Oastea
Domnului», nu se află tocmai 
pe „făgașul” cel mai bun.

in numele Sfatului Frățesc 
Operativ pe Țară al Oastei 
Domnului,

Prof. Gh. PRECUPESCU
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Ano! 2000 este Problemele sociale
Prefectura Hunedoara, Consiliul județean, Primăria și 

Consiliul local Deva, Inspectoratul pentru cultură, Centrul 
județean de conservare și valorificare a tradiției și creației 
populare, Cercul militar al garnizoanei Deva organizează joi, 
16 decembrie 1999, începând cu ora 18, în perimetrul din fața 
Prefecturii, o Seară de colinde - manifestare aflată la a ll-a 
ediție și care se dorește de acum tradiție.

Iși vor etala măiestria artistică: dubașii din Feregi și Almaș- 
Săliște, corurile Catedralei Ortodoxe “Sfântul Nicolae”, 
Garnizoanei Deva (precum și fanfara acesteia), Consiliului 
județean, din Cristur și al Școlii generale nr.3 din Deva.

Vor încălzi atmosfera cu glasurile lor rapsozii populari: 
Drăgan Muntean, Veta Biriș, Mariana și Marcel Anghel, Mariana 
Deac, Lenuța Evsei, Ana Almășana, Ciprian Roman, Cosmina 
Muntean, Valentin Crainic, Viorica Brândușan, Lidia Benea, 
Radu Ciordaș, frații Cornelia și Lupu Rednic, Eugen Pistol. 
Finalul serii va fi marcat de focuri de artificii.

Lăsați grijile zilei și veniți la colinde și la un ceai fierbinte, 
militar... E ajun de dalbe sărbători creștine. (D.G.)

/----------------------------------------------------------------------- '

Moș Crăciun s-a 
mutat pe Internet

ultimul al celui
de*al doilea mileniu

I 
I

înainte de a intra în anul 
2000, Moș Crăciun s-a hotărât 
să treacă la o viteză 
superioară - cel puțin în 
Statele Unite - și să trimită o 
parte din cadouri direct pe 
Internet, Informează AFP.

1999 se anunță a fi primul 
mare “Crăciun internet”, 

I consideră Jeff Bezos, 
I fondatorul șl patronul celui 
I mai mare magazin virtual din 

lume, Amazon.com.
Numărul consumatorilor 

care vor cumpăra de pe
I Internet se va tripla în 

America de Nord în acest an, 
ajungând la 23 de milioane de 
persoane, arată un studiu al 
Boston Consulting Group, 
realizat pentru magazinele

I on-line Shop.org. Marea 
I Britanie, Germania și Japonia 
i vor urma, anul viitor.
U Vânzările pe Internet nu 
I reprezintă decât o fracțiune 
i infimă (2 la sută) din 
I ansamblul tranzacțiilor 
| comerciale, dar cu o cifră de 
I afaceri previzibilă de nouă 
I miliarde pentru Crăciun, 
i acest gen de vânzări va 
| deveni în curând foarte 
! disputat. Sute de magazine, 

mai ales de cărți, jucării, 
discuri și aparatură 

! electronică au apărut pe 
rețea și rivalizează în a 
atrage cumpărătorii la 

i sfârșitul
Reclamele 
revistele, 
posturile de televiziune și de 
radio, invitând la cumpărături 
fără stres, agitație, 
aglomerație, ci acasă, în fața 

cumpărătorii 
acestui 

au inundat 
magazinele,

an.

computerului, singur șl 
liniștit. în plus, Internetul 
este accesibil 24 de ore din 
24, șapte zile pe săptămână 
și produsele puse în 
vânzare sunt mai variate. 
Pentru cel aflați în pană de 
inspirație, unele site-uri 
oferă un “centru de idei”, 
în care sunt propuse 
variante de cadouri pentru 
părinți, copii, bunici sau 
colegii de serviciu. Altele au 
un serviciu de căutare a 
cadoului ideal după vârstă, 
sex, preocupare, mărci sau 
tipuri de jucării. în cele din 
urmă, cadoul este adus 
acasă, gata ambalat, numai 
bun de a fi oferit. Prețul 
este același ca în magazine, 
și aceasta din cauza costului 
transportului la domiciliu, 
pentru că 
mai mic.

Pentru 
Internet”, 
magazine virtuale oscilează 
între agonie șl extaz, de 
teama ca serverul să nu se 
blocheze din pricina prea 
multor solicitări. Oricum, 
potrivit datelor companiei 
specializate Boston Con
sulting Group, multe 
persoane vor face pentru 
prima dată cumpărături pe 
Internet cu ocazia acestui 
Crăciun. Această expe
riență îi va transforma,' se 
pare, pe toți în fideli 
cumpărători on-llne, ceea 
ce va crește foarte mult 
volumul vânzărilor pe 
Internet pentru următorul 
an.

altfel ar fi chiar

primul “Crăciun 
proprietarii de

y

La mai puțin dc o lună până 
la trecerea în anul 2000, mulți 
oameni susțin încă, în pofida 
evidenței, că începe al treilea 
mileniu, deși acest lucru se va 
întâmpla abia la l ianuarie 2001, 
informează AFP.

Specialiștii dc la Observatorul 
din Paris au cerut disperați presei 
să facă ceva pentru a lămuri 
oamenii. “Suntem bombardați dc 
telefoane pentru a spune când 
începe al treilea mileniu. Pentru 
numele lui Dumnezeu, scrieți că 
începe abia în 2001", au 
comunicat savanții.

Orice copil care poate 
număra până la zece știe că 
enumerarea a zece cifre nu începe 
cu “zero”, ci cu “unu”. Astfel 
anul 2000 va fi ultimul din scria 
90, începută în 1991. Socoteala 
este clară, mai ales că în calendar 
nu a existat niciodată anul “zero”.

Dc fapt, chiar și anul l a fost 
stabilit abia în 532 dc către 
Biserică, pentru a începe 
numărătoarea anilor după cel în 
care s-a născut lisus. Din anul 
440, acest moment fusese stabilit 
la 25 decembrie 754 din 
calendarul iulian (roman, reformat 
dc Iulius Cezar). Acest an a 
devenit retrospectiv anul l.

Cu toate acestea, nimeni nu a 
stabilit cu precizie data nașterii lui 
lisus. Pentru unii istorici, este 
vorba dc câțiva ani mai devreme 
decât momentul adoptat dc 
Biserică, pentru alții cu câțiva ani 
mai târziu. . Astronomii au 
încercat să determine acest 
moment calculând “trecerea 
stelei Magilor”, dar nimeni nu știe 

Partidul Umanist
propune măsuri realiste

Dintr-un comunicat remis la redacție aflăm că 
Partidul Umanist din România propune măsuri realiste 
pentru accelerarea procesului de integrare în Uniunea 
Europeană. Astfel PUR spune că o politică legislativă și 
fiscală trebuie să fie stimulativă pentru inițiativa privată, 
o atenție deosebită acordată IMM-urilor, o gestiune 
responsabilă și transparentă a sectorului public, eco
nomic, stimularea exporturilor, reducerea dependenței 
față de creditele externe ne pot apropia de UE. De 
asemenea partidul condus de Voiculescu e de părere că 
trebuie asigurată suportabilitatea socială a reformei și 
demolarea mitului că reforma echivalează cu enorme 
sacrificii din partea populației. (S.P.)

despre ce a fost vorba de fapt. 
Unii au spus că a fost o cometă 
poate Halley, care revine la 
fiecare 76 de ani, alții au vorbit 
despre un fenomen mult mai 
complicat: o conjuncție a lui 
Jupiter cu Saturn, pe fondul 
constelației Peștilor, observabilă 
la fiecare 800 dc ani. De altfel, 
din cauza calculelor 
aproximative, calendarul iulian a 
căpătat un decalaj crescător în 
funcție dc timp. în I582, Papa 
Grigoric al Xlll-lca a decis să-l 
reformeze. Calendarul gregorian 
a “șters” pur și simplu zece 
zile: între 4 și 15 octombrie. 
Adoptarea acestui calendar nu a 
fost generală. Țările protestante 
au fost printre ultimele care 1- 
au acceptat. în 1752, în Anglia, 
decizia a provocat mișcări 
populare, pentru că oamenii au 
avut impresia că li s-au “furat” 
trei luni, dc la 1 ianuarie la 25 
martie. Fosta URSS a adoptat 
acest calendar abia în 1923, 
ceea ce a făcut ca marca 
revoluție din octombrie să fie 
aniversată în 7 noiembrie, 
potrivit noului calendar.

Și aceasta fără a mai vorbi 
despre calendarele altor 
popoare și religii. Dacă lumea ar 
adopta calendarul chinezesc, 
anul 2000 ar corespunde lui 
4697, în timp cc isracliții nc 
trimit direct în 5761, iar 
calendarul dc inspirație 
musulmană spune că intrăm în 
1420.

Se parc că 1 ianuarie 2000 
nu rămâne decât un marc 
simbol și nimic mai mult.

copleșesc și pe unii 
cetățeni din Certej 

e grea și că 
tranziției sunt 
știm majoritatea 
din proprie

Că viața 
problemele 
numeroase o 
românilor 
experiență. Ziua pe care am
petrecut-o pentru documentare 
în comuna Certej nu a făcut 
decât să ne confirme o dată în 
plus această situație a României 
și românilor. Din păcate, la Certej 
mulți oameni par copleșiți sau 
chiar învinși de aceste 
probleme. Din discuțiile cu 
câțiva dintre interlocutorii noștri 
s-a desprins ideea că pentru a 
scăpa de probleme mulți oameni 
se refugiază în consumul de 
alcool. Pentru a-și uita durerile 
și greutățile mulți se bălăcesc 
în auto-compătimire legând o 
prietenie periculoasă cu 
alcoolul. „Oamenii beau pentru 
a-și lichida problemele, dar 
ceilalți lucizi le văd crescând și 
înmulțindu-se. Oamenii beau 
pentru a fi sociabili, dar devin 
arțăgoși, beau pentru a face 
față greutăților vieții, dar 
acestea îi copleșesc" - spunea 
unul dintre interlocutorii noștri. 
Care sunt însă concret efectele 
sărăciei și consumului de alcool, 
aflați din rândurile următoare.

Starea Infracțională 
e in creștere

Sociologii sunt unanimi în a 
afirma că sărăcia are efecte 
sociale dintre cele mai grave, 
de la mizeria umană propriu zisă 
până la mizeria morală. Pit. adj. 
șef Aurel Midăuș, șeful Postului 
de Poliție Certej, ne-a confirmat 
prin cazuri concrete această 
teorie a sociologilor. „Starea 
infracțională la nivelul comunei, 
este în creștere comparativ cu 
anii anteriori. S-au înmulțit foarte 
mult furturile din avutul privat, 
înregistrându-se peste 30 
astfel de cazuri de la începutul 
anului până în prezent. în 
majoritatea lor autorii 
furturi sunt șomeri, 
disponibilizați sau alți 
fără ocupație care nu
suficienți pentru a trăi de pe o 
zi pe alta. Neavând alternativă, 
ei recurg la soluții extreme și... 
încalcă legea."

acestor 
mineri 

oameni 
au bani

inNeînțelegeri 
familie

Ca într-un cerc vicios sau 
într-un lanț al slăbiciunilor, 
sărăcia duce în multe cazuri și 
la căderea în patima consumului 
de alcool. De aici și până la...L_______ I___ 

neînțelegeri și scandaluri în 
sânul multor familii nu e decât 
un pas. Frustrările generate de 
lipsa banilor și a unor minime 
mijloace de subzistență sunt 
accentuate de consumul de 
alcool astfel că... apar 
problemele. Apar certuri, 
scandaluri, necazuri, situații în 
care soția și copiii sunt 
agresați verbal sau fizic de 
„capul” familiei. Pit. adj. șef 
Aurel Miclăuș, de la Poliția 
Certej, ne spunea: ,,Ne 
confruntăm cu numeroase 
litigii între cetățeni, cu stări 
tensionale în sânul familiilor, 
toate generate de consumul 
de alcool. Zilnic apar 2-3 astfel 
de cazuri și suntem solicitați 
să intervenim. Din păcate, 
facem mai mult muncă de 
prevenire, pentru că legea nu 
ne prea permite să ne băgăm 
în familii.”

Reflectări și asupra 
comportamentului 
copiilor

„Mulți dintre elevii noștri au 
mari probleme acasă, în 
familiile din care provin. 
Datorită dificultăților 
economice și nesiguranței zilei 
de mâine, mulți oameni au 
căzut în patima băuturii, acest 
aspect punându-și amprenta 
și pe comportamentul copiilor", 
ne spune dna Olivia Vințan, 
directoarea școlii din Certej. De 
altfel, este aproape imposibil 
ca aspecte de acest gen să 
nu își pună amprenta asupra 
comportamentului copiilor. 
Scade capacitatea de 
concentrare a elevului și de 
asemenea scade capacitatea 
de asimilare a noilor 
cunoștințe. De asemenea, se 
manifestă o agresivitate 
crescută. „Este adevărat, 
continuă dna directoare, avem 
și elevi cu mari probleme 
acasă, dar care aici la școală 
sunt printre cei mai buni."

Din nefericire, șansăle de 
îmbunătățire a situației sunt 
aproape inexistente. Doar 
renașterea economică a zonei 
armai putea schimba lucrurile. 
Probabil că, dacă ar avea un 
loc de muncă sigur, tentația 
alcoolului ar fi mai mică. Deși 
odată pornit pe această cale 
este foarte greu să te oprești.

Ciprian MARINUȚ, 
Andrei NISTOR

Cu câteva zile în urmă, 
la redacția noastră au venit 
profesorii Aurelian Sârbu și 
Silviu Ștefanovlci, fondatori 
ai mișcării sindicale din 
învățământul hunedorean, 
președinți, cu ani în urmă, 
ai acestui sindicat. Acum ei 
sunt reprezentanții deplini 
ai Federației Educației 
Naționale în județul nostru, 
până la clarificarea poziției 
actualei conduceri față de 
federație și față de 
Interesele reale ale lucră
torilor din învățământul 
hunedorean.Conslderându- 
ne un cotidian democratic 
și deschis oricăror opinii 
de Interes major șl comun, 
am acceptat să publicăm 
următoarea

Declarație de 
presă

In societatea româ
nească contemporană, atât 
de divizată și convulsionată 
ca opinii, dominată de 
disputa între interese 
individuale și de grup, de 
lupta pentru putere la

Din nou frământări în viata sindicală din
r

învățământul hunedorean
diferite niveluri, unii urcă, 
alții coboară, unii pierd, alții 
câștigă.

De curând, unul dintre 
cei care au urcat vertiginos, 
prin mijloace mai puțin 
ortodoxe, Marius Nistor, a 
pierdut funcția de Președinte 
Executiv al FEN. După ce, 
timp de doi ani, a fost 
președinte al SIP 
Hunedoara, a spoliat cu sute 
de milioane această 
organizație, zic unii, prin 
mijloace legale (să nu uităm 
zicala “morții se acoperă cu 
pământ, iar viii, cu hârtii''), 
ajuns la București, și-a 
transferat și năravurile. Alte 
zeci de milioane le-a 
spulberat din vistieriile FEN 
și cele ale Sectorului I 
Capitală. Informațiile ne-au 
parvenit tocmai din partea 
conducerii federației și, se 
pare, că au stat la baza 
demiterii susnumitului.

Cum atâta amar de 
bănet dispărut nu a fost 
suficient, domnul Nistor a 
beneficiat la Bucureșt și de 
bunurile SIP Hunedoara, 
I.S.J. și ale Liceului 
Pedagogic: un autoturism, 
un mobilier ultramodern de 
birou, un calculator, o 
imprimantă, o mobilă de 
cameră, un telemobil. Pe 
deasupra, un an de zile a 
încasat indemnizația de 
președinte SIP Hunedoara, 
o indemnizație zilnică de 
70 000 de lei, la care s-a 
adăugat, concomitent, 
indemnizația și de preșe
dinte executiv FEN. Nici mai 
mult, nici mai puțin! Acum, 
după demitere, ca persoană 
particulară, a încărcat toate 
aceste bunuri în camionul B 
17 WSN și le-a transportat 
la Dobrotești, în casa 
socrului său, în loc să le 
înapoieze proprietarilor de 

drept. De ce? Se spune că 
ele vor mobila noul său 
birou, de la o altă federație, 
dacă sindicatul hunedorean 
va părăsi FEN și-și va urma 
fostul șef. O fi adevărat, n-o 
fi...?! După cum decurg 
evenimentele din județ, 
forfota de prin organizații, 
campania dusă de actualii 
conducători ai organizației 
împotriva lui Cătălin 
Croitoru, așa pare să fie. 
Tocmai acum, când le-a 
dispărut mentorul și după 
zece ani, timp în care n-au 
cârtit împotriva președintelui 
Croitoru și s-au bucurat de 
micile sau marile lui reușite?! 
O fi având și defecte omul, 
dar trebuie să-i 
recunoaștem meritele de 
lider, de bun și bătăios 
negociator. Cineva are 
interes să-l elimine!? De ce 
la 'ultima ședință a 
Consiliului județean SIP a 

fost chemat doar Marius 
Nistor? De ce nu și 
președintele Cătălin 
Croitoru? Ca să fie ascultate 
pozițiile ambilor. De ce 
acum, la solicitarea expresă 
a conducerii FEN, nu sunt 
chemați în județ liderii 
federației, să discute cu 
oamenii. De ce 
tergiversează sau se opun 
liderii județeni unei astfel de 
discuții? Trebuie să 
sacrificăm organizația 
sindicală hunedoreană 
pentru un om care a jefuit-o, 
s-o aruncăm într-o derivă, 
imprevizibilă în final? 
Suntem chiar “tâmpiții de 
Hunedoara" cum ne-a 
calificat soția dlui Nistor, din 
MEN? Cum vă explicați că 
dl învățător Paul Rusu a 
reușit doar într-un an, printr- 
un eficient manageriat, să 
adune în contul județean 
peste 160 de milioane de lei,

pe când predecesorul său, 
în doi ani, a lăsat moștenire 
un cont la zero?! De ce 
actuala conducere nu s-a 
preocupat pentru
redobândirea bunurilor și 
recuperarea banilor noștri 
pulverizați timp de doi ani?

Acum, stimați colegi, 
încotro? Cu Marius Nistor și 
acoliții lui? Aceasta e 
problema noastră? Dacă 
un statut cu greșeli - care 
pot fi eliminate democratic 

e singurul dum
neavoastră motiv, acum 
când ne târâm în mizerie, 
nu ne e teamă de somnul 
rațiunii, născător de 
monștri?

Monștrii trebuie stârpiți, 
nu donați!

Prof. Aurelian SÂRBU 
Prof. Silviu ȘTEFANOVICI

Amazon.com
Shop.org
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Pământenii vor i 

putea asculta 
pe Internet 

sunetele de pe 
Marte

Sunetele produse la su
prafața marțiană vor putea fi 
auzite pentru prima dată, după 
aterizarea sondei Mars Polar 
Lander pe această planetă, 
informează AFP.

Un mic microfon plasat la 
bordul sondei va înregistra 
toate zgomotele - funcționarea 
brațului mecanic, rafalele de 
vânt etc - iar pământenii le vor 
.putea asculta pe Internet la 
adresa www.planetary.org.

Acest aparat care va înre
gistra sunetele, un paralelipiped 
de cinci centimetri pe cinci, cu 
o înălțime de un centimetru, 
este montat pe Lidar, un de
tector pentru gheața și praful 
din atmosferă, fabricat de Insti
tutul de Cercetări Spațiale (IKI) 
al Academiei de Științe a Rusiei. 
Microfonul va putea înregistra și 
retransmite sunetele pe o du
rată de zece secunde.

Construit la inițiativa aso
ciației Planetary Society, micro
fonul este compus dintr-un 
aparat auditiv banal, care se 
găsește în magazine și din cir
cuite electronice folosite pentru 
jucăriile care vorbesc, legate la 
computere care le ascultă și 
răspund. Aparatul a costat mai 
puțin de 50.000 de dolari.

UN NOU VIRUS 
INFORMATIC FACE RAVAGII 
PRIN POȘTA ELECTRONICĂ

Un virus informatic se propagă în pre
zent prin intermediul poștei electronice 
fără a putea fi detectat de programele anti
virus existente pe piață, informează AFP.

Virusul este o nouă versiune a celui 
care a perturbat în luna iunie serviciile de 
poștă electronică ale unor companii im
portante, printre care Microsoft și Intel. El 
a fost detectat până în prezent în Statele 
Unite, Japonia și Europa, a anunțat com
pania producătoare de soft antivirus 
Symantec. WormExploreZip, o versiune 
comprimată a virusului ExploreZip des
coperit în iunie în Israel, atacă sistemele 
echipate cu programe Microsoft pentru 
poșta electronică, Outlook, Outlook Ex
press și Exchange. El distruge fișierele 
create prin programele de birotică ale 
Microsoft, cum ar fi Word, PowerPoint și 
Excel. Riscul de “infecție” este foarte 
ridicat.

^Virusul, de tipul “Vierme” (Worm), 
afectează mai ales rețelele de mari pro
porții. El intră în carnetul de adrese ale 
unui utilizator și se propagă automat în 
toate cutiile poștale din acea agendă. Când 
mesajul este deschis, destinatarul poate 
citi: “Am primit mesajul tău și voi 
răspunde cât de curând posibil. între timp, 
aruncă-ți ochii pe fișierele atașate”. 
Dedesubtul mesajului apare un fișier nu
mit zipped_files.exe, care execută pro
gramul virusului imediat după deschidere.

Editorii de softuri antivirus recomandă 
să nu se deschidă fișierul atașat și mai 
ales să fie șters, respectând etapele unui 
program special.

In cantități mici

Berea nu îngrașă
Berea nu îngrașă și este foarte bună pentru sănătate 

atunci când este consumată cu moderație, se arată într- 
un studiu european publicat recent și citat de AFP. Potrivit 
medicilor francezi, berea nu îngrașă mai mult decât vinul 
sau alte alcooluri. în plus, adaugă specialiștii spanioli, în 

cazul în care este consumată cu moderație, ea reduce 
riscul apariției bolilor cardiovasculare și scade coles
terolul. Tot spaniolii au ajuns la concluzia că berea întârzie 
cu până la doi ani instalarea menopauzei și ameliorează 
densitatea osoasă. Medicii germani au constatat că per
soanele care consumă 1-20 de grame de alcool pe zi, din 
bere, prezintă un risc al mortalității cardiovasculare mult 
mai scăzut decât nebăutorii. Problemele apar de la doi litri 
de bere pe zi, pentru că în acest caz începe creșterea în 
greutate și se creează deficiențe în vitamina A și fier.

Un măr cu adevărat mare
Un fermier danez din insula Fejoe a cules un măr de 

aproape un kilogram și jumătate din livada sa, înscriindu- 
și astfel numele în Cartea Recordurilor, relata Reuters. 
Finn Larsen a descoperit mărul într-un pom din specia 
Mutsu, de origine japoneză, în livada sa care se întinde pe 
12 hectare de teren. Fenomenul, a explicat danezul, se 
datorează în special unei veri excepționale.

> *

Un cromozom 
uman a fost 
descifrat în 
totalitate

O echipă internațională de savanți a 
descifrat codul genetic al unui cromo
zom uman, ceea ce reprezintă un pas 
extrem de important în domeniul me
dical, deschizându:se perspectiva unor 
noi tratamente pentru diverse boli, de la 
afecțiuni ale inimii la schizofrenie.

Echipa alcătuită din cercetători en
glezi, americani și japonezi a alcătuit 
"harta" întregii secvențe de gene codi
ficate prin proteine din cromozomul 22. 
Numai un singur cromozom este mai 
mic decât acesta, dintre cei 23 ai orga
nismului uman.

Savanții au alcătuit "harta” celor 33 
de milioane de baze chimice prezente 
în cromozomul 22. Dih întreg cromo
zomul, savanții au identificat 545 de 
gene, dintre care 298 erau necunos
cute. Ei consideră că ar mai putea apă
rea încă 100-200, dar restul de 42 la 
sută din compoziția cromozomului este 
numai ADN neorganizat, care nu con
ține proteine-cod și nu are nici o funcție.

Este pentru prima dată când se poa
te observa un întreg cromozom uman, 
în toate detaliile, inclusiv organizarea 
genelor și cum sunt ele legate una de 
cealaltă. Cercetătorii au afirmat că 35 
de boli - printre care cancer, schizofre
nie, surzenie și afecțiuni cardiace - au o 
componentă genetică în acest cromo
zom. Având la dispoziție harta genetică, 
medicii vor putea găsi tratamente mai 

^eficiente în aceste boli.

Vor fi uitate în ana! 2000 
culorile gri și negru?

Griul și negrul, cele două tendințe cromatice atât de în vogă 
în ultimii doi ani, vor fi uitate în anul 2000, în favoarea culorilor 
tari, pentru care nu vor mai fi decât o bază, un accent, au 
precizat reprezentanții casei Yves Saint Laurent la București, 
cu ocazia prezentării colecției preț a porter "Variation".

Machiajul va insista pe conturarea buzelor în tente de 
orange-coraille, aceleași nuanțe păstrându-se și pentru pudra 
de obraz, în vreme ce ochii vor fi puși în valoare de tușul negru 
și de pudrele în nuanțe de albastru translucid, care se vor 
aplica pe toată aria pleoapei. Pentru fondul de ten se optează, în 
aceeși gamă Yves Saint Laurent, pentru soluțiile care 
transformă tenul mat într-unul cu aspect de porțelan.

Colecția “Variation", ca și colecția toamnă-iarnă 1999 
Dumarex, realizată de Irina Ternauciuc, au oferit soluții pentru 
Revelionul 2000. Griul se convertește în argintiu, care este 
reinterpretat din perspectiva efectului pe care-l creează, având 
ca suport materiale din texturi pline, consistente. Rochia kaki, 
puternic cambrată, din piele foarte fină, fără spate, construită 
din segmente distincte a căror îmbinare e subliniată de cusături 
vizibile a fost una din piesele de rezistență ale prezentării. La 
fel a fost și un deux-pieces în care mătasea și voalul erau 
pretextul pentru afișarea unui roz oriental, foarte intens, precum 
și un mantou negru, a cărui dublură păstra același ton de roz. în 
vogă sunt, de asemenea, materialele care reflectă lumina, 
materialele ușoare, care se mulează sau "cad".> 4

CONTINUAREA UNEI 
POVESTI CUTREMURĂTOARE

r
Pe la sfârșitul lui noiembrie 

a.c. ați aflat, din ziarul nostru, o 
poveste cutremurătoare des
pre trei frați rămași pe drumuri. 
Povestea, de-a fir-a păr, ați 
putut-o afla dintr-o scrisoare 
trimisă pe adresa redacției 
noastre de chiar protagoniștii 
ei. Astfel, cititorule, a fost posi
bil să știi că cei trei frați' 
aveau mai mulți ghimpi pentru 
tatăl vitreg și cei șase copii ai 
lui. Doi dintre aceștia din urmă 
au ținut să aducă lămuriri cu 
privire la povestea amintită.

"Noi suntem șase frați. 
Mama noastră a murit când 
avea doar 39 de ani. Când am 
crescut și ne-am făcut un rost 
și noi, am plecat din casa pă
rintească. Motivul? Tatăl 
nostru a trăit în concubinaj cu 
o femeie cu trei copii. Copiii 
noștri nu și-au putut petrece 
nici o vacanță în casa părin
tească. Surorile noastre au 
fost duse de mici in leagăne și 
case de copii. Mariana a trecut 
prin leagănul din Alba lulia,

Casele de copii din Peșteana, 
Orăștie.

Angelica și Ștefania au 
stat și ele la Casa de fete 
Orăștie. în 1979 tata a adus în 
casă o femeie cu trei copii. Ei 
aveau o căsuță mică, dar nu 
aveau nici un petic de pământ 
din care să se întrețină. Nu i-a 
scos nimeni din casă, ba din 
contră. După moartea tatălui i- 
am rugat să continue să lo
cuiască în casa noastră, însă 
nu au acceptat. Nu este ade
vărat că i-am scos afară și am 
strigat după ei că ne-au furat. 
E adevărat că am mers la școli 
și ne-am văzut de carte. Dar 
cei trei copii ai femeii pe care 
tata a adus-o în casă la noi nu 
au vrut să facă școală, nu i-a 
oprit nimeni să învețe. Dar tre
buie să vrei.

După moartea tatălui ei au 
plecat din casă și au lăsat-o 
de izbeliște. De ce nu au vrut 
să rămână, să muncească în 
continuare pentru ei?"

Sorina POPA

Câinii ciobănești 
românești - în atenția 

Federației Chinologice 
Internationale

Câinii ciobănești românești 
vor intra în atenția Federației 
Chinologice Internaționale, în 
vederea omologării, la începu
tul anuiui viitor.

"După finala Campionatului 
Național de Câini Ciobănești 
Românești vom termina dosa
rul pentru omologarea raselor 
mioritic și carpatin și îl vom 
înainta Federației Chinologice 
Internaționale de la Bruxelles în 
cursul lunii ianuarie. Anul tre
cut am stabilit standardele ra
sei, iar anul acesta am com
pletat dosarul după concursu
rile organizate de noi", a de
clarat, pentru MEDIAFAX, 
Cezar Osiceanu, președintele 
Clubului Național de Câini Cio
bănești Românești, organiza
torul competiției.

Finala Campionatului a 
avut loc la Circul Globus din 
Capitală, unde Clubul a atras 
cele mai bune exemplare de 
mioritici și carpatini. "Cred 
că vor veni aproximativ 150 
de exemplare, dar nu con
tează numărul, ci calitatea, 
reprezentativitatea respec
tivului câine. La final vor fi 
\________

adunate și punctele obținute 
la celelalte competiții din tim
pul anului”, a adăugat Osi
ceanu.

Clubul a organizat în acest 
an cinci concursuri, la care au 
participat, în medie, câte 200 de 
câini ciobănești mioritici sau 
carpatini, la Azuga, Craiova, 
lași, Brașov și București.

Deținătorii de câini ciobă
nești s-au întâlnit, la Facultatea 
de Medicină Veterinară, la 
prima Conferință Mondială a 
Deținătorilor, Crescătorilor și 
Cluburilor de Ciobănești 
Românești. “Este o conferință 
internațională, pentru că avem 
filiale și în Statele Unite ale 
Americii, Italia, Belgia, Franța și 
Germania”, a mai spus Cezar 
Osiceanu.

Clubul Național de Câini 
Ciobănești Românești a fost 
înființat la 13 decembrie 1997, 
având ca scop omologarea 
celor două rase de ciobănești, 
mioritic și carpatin. Clubul in
tenționează să înființeze și o 
clinică veterinară nonprofit, la 
care câinii ciobănești vor avea 
o serie de gratuități.

DESPRE IUBIREA LUI DUMNEZEU Șl A 
APROAPELUI

Sfântul Evanghelist loan mărturisește în 
Sfânta Scriptură a Noului. Testament urmă
toarele: "Cel ce zice că pe Dumnezeu iubește, 
iar pe fratele său urăște, mincinos este". Sfântul 
Apostol Pavel vine ca o completare la ceea ce a 
mărturisit Dumnezeu prin gura Sfântului Evan
ghelist loan spunând "că cel ce nu îl iubește pe 
fratele său nu îl poate iubi nici pe Dumnezeu, 
pentru că dragostea nu cade niciodată."

însuși Mântuitorul lisus Hrist’os ne învață 
două mari porunci care de fapt cele două po
runci conțin in ele pe toate cele 10 porunci și 
anume: "Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din 
toată inimq ta și din tot sufletul tău și din tot 
cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine 
însuți" (Matei cap. 22, 35-39).

Iubind pe Dumnezeu și pe aproapele, îm
plinești porunca, ești viu, trăiești în vecii vecilor, 
moștenind împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu 
este dragoste, iar cel ce petrece întru dragoste, 
petrece întru Dumnezeu și Dumnezeu întru 
dânsul, zice Sfânta Scriptură.

Religia, viața creștină sunt iubirea față de 
Dumnezeu și de aproapele, sunt porunca cea 

mai mare nu numai din legea Vechiului Testament 
ci și din cea nouă. Toată religia, miezul crești
nismului, întreaga lege morală se cuprind într-un 
singur cuvânt: "Dragoste.”

Mântuitorul ne dă nouă oamenilor spre a fi 
respectată porunca iubirii spunând: "Poruncă 
nouă dau vouă: să vă iubiți unul pe altul, precum 
v-am iubit șr Eu pe voi”, (loan cap. 13, 34-35). 
Iubirea aproapelui este împlinirea legii. Păcatele 
grele împotriva iubirii sunt: egoismul și.ura. Cum 
focul topește ceara, așa topește iubirea aceste 
două păcate, iubirea înlătură dușmănia și învinge 
răul cu bine.

Să ne zidim viața pe temelia dragostei 
eterne, de vom face astfel, ne vom face vrednici 
de a moșteni împărăția lui Dumnezeu.

în încheiere aș cita un imn liturgic care 
se cânta la fiecare Sfântă Liturghie care ne 
îndeamnă la iubirea de Dumnezeu și de 
aproapele: "Să ne iubim unii pe alții ca într-un 
gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe 
Sfântul Duh, Treimea cea de-o ființă și ne
despărțită."

Preot Valentin CIOARĂ

La ZOO:
• Bunicule...
■ Ce-i, dragul moșului?
- Dacă scapă leul din 
cușcă...
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ReflccțÎA 
sĂptĂmânii ț

"Poezia e sin
gura pricină expri
mată sau neexpri
mată care îi dă 
omului dorința de a 
mai trăi .în conti
nuare. Poezia e sen
timentul fundamen
tal care îndreptățeș
te specia umană. ’’

du a <cShăi2£.icU
(la 16 ani de la moartea sa)

• “Pentru mine, cea mai mare victorie este Nașterea mea și 
Munca mea; asta nu e suficient ca să fie absoiut minunat?”

• “Ceea ce știu, este că atâta vreme cât va exista sete, apa nu va 
decade din funcția ei de ideal.”

• “E o mare singurătate atunci când ești orb în plină zi și ești surd 
când se cântă.”

• "Poezia este și rămâne cununa de aur a creației umane, ea așe- 
zându-se, nu cum se crede pe frunte, ci pe fruntea sufletului, deosebind 
specia noastră de tot ce există în universul cunoscut ori bănuit."

• “Cuvintele atrag realul.”
• “Sita cea mai fină este sticla pentru lumină. Mai fină sită e trupul 

omului pentru trecerea timpului."

de
ootife^

Selecție de llie LEAHU

Din hâurile
A

ateismului
Ateul:
- Ce te faci dacă nu 

există Rai?
Credinciosul:
- Și tu ce te faci dacă 

există Iad?

a

mai 
cu 

mai

■ “Suntem destul de 
nefericiți în viața noastră și 
fără să ne 
îndeletnicim 
absurditățile de 
cugeta la alta".

G.G. Byron
■ “Cred în sfidarea 

legendară, în râsul 
nebunesc al omului 
sănătos, înfruntând un 
Dumnezeu care nu 
există”.

A. Camus
■ "Nu vreau să cred 

că ar exista un Dumnezeu, 
odată ce vedem cât de 
nefericiți sunt cei mai buni 
dintre noi”.

N.G. Cernîșevski
■ "Abia cunoașterea 

reală a forțelor naturii 
alungă pe zei sau pe 
Dumnezeu rând pe rând 
din toate pozițiile”.

Fr. Engels
■ “Pentru oamenii 

cărora pământul nu le mai 
oferă nimic, s-a inventat 
cerul”.

H. Heine
■ "Așteptarea unei 

fericiri și teama de suplicii 
viitoare nu au folosit decât 
să împiedice pe oameni 
de a se gândi să devină 
fericiți aici, pe pământ”.

P.H. D’Holbach
■ “Toate formele de 

credință religioasă vor dis
părea. Credința religioasă 
e o boală aparținând copi
lăriei rațiunii umane, unui 
stadiu de dezvoltare pe 
care îl depășim acum”.

0. Russell

Principiile universale ale lui Marlowe
1. Telefonul va suna când ești de partea cealaltă a ușii, 

căutându-ți Cheile.
2. Vei ridica receptorul la timp ca să-l auzi pe celălalt închi

zând telefonul.

Legea lui Kovac
Când formezi un număr de telefon greșit, niciodată nu sună 

ocupat.

Axioma lui Ducharm
Când cineva își privește problema îndeaproape, se va 

recunoaște pe sine ca parte din problemă.

Legea Iul Qingley
Un autoturism și un autocamion care merg unul spre altul pe 

un drum pustiu se vor întâlni în dreptul unui pod îngust.

Legea lui Drew, a biologiei străzilor
Prima insectă care se lovește de parbrizul curat aterizează 

direct în fața ochilor tăi.

Legile reparării automobilelor, ale lui Bromberg
1. La nevoie, orice instrument sau obiect apropiat de tine 

devine ciocan.
2. Indiferent cât de minoră e operația de depanare a mașinii, 

vei sfârși în mod inevitabil acoperit de unsoare și ulei de motor.

Ultima lege
Dacă mai multe lucruri ar fi putut merge rău și nu s-a întâmplat 

așa, ar fi fost până la urmă mai bine dacă s-ar fi întâmplat.

• Vă spun o poveste: 
povestea sunt eu.

• Fii fericit, îmi spune 
și dispare. Era fericirea.

• Trăim la umbra soa
relui nostru. El ne apără 
de un soare cu mult mai 
mare.

• Nu sunt decât o 
urmă lăsată de cel ce nu 
voi mai fi.

• Cineva încearcă să 
ne traducă-n viață. Cum 
se mai bâlbâie!

• Hamal al propriei 
mele vieți, uneori mă port 
în spinare ca pe un altul.

• Vor veni alții, vor re
topi rugina, vor turna alte 
săbii.

• Suntem atât de gră
biți încât ne trăim viața pe 
sărite.

• Efemerul - semnă
tura indescifrabilă a eter
nității.

• Când mă ridic pe 
vârfuri, și cerul se înalță.

• în mijlocul mării, co
lacul de salvare e con
vins c-o salvează.

• între silabe sunt 
atâtea cuvinte nespuse.

GAVCO

• 12 octombrie 1492 în
seamnă în istoria omenirii 
data descoperirii Americii. 
La plecarea în necunoscut, 
Regina Izabella i-ar fi spus 
lui Cristofor Columb - des
coperitorul Americii: “Plu
tește drept înainte, și dacă 
pământul pe care-l cauți nu 
există, fii sigur că Dumnezeu 
îl va crea într-adins pentru a- 
ți răsplăti îndrăzneala.” 
• Cicero nu-i detesta decât 
pe cei care se acresc, o 
dată cu trecerea vremii, ca 
vinul prost. «Ce victorie! A 
trebuit să-mi câștig exis
tența fără să-mi vând su
fletul. «Aud la radio: “A 
greși e omenește. A ierta e 
divin.” «Pe placa mormân
tului lui Spinoza stă scris: 
“Cu prudență!" «Strict au
tentic: pun unui copil “tradi
ționala” întrebare referi
toare la câți ani are el. Mă 
privește în ochi - cum nu
mai copiii mai știu să pri
vească - și-mi răspunde: 
“Am cinci ani și cinci mi-

nute!” «Aviz amatorilor: 
“Caritatea nu este banul, ci 
aurul sufletului tău în care 
îl înfășori” (Nicolae lorga) 
• Un “NOR”,-acum la vre
mea primilor fulgi de nea: 
“Priveliști, priveliști, dar 
ochii care le-au privit? Ochii 
din lume, privind lumea, 
privind alte priviri, privind în 
nevăzut? Miliardele de ochi 
din lume, plini de luare 
aminte și de agerime, de 
patimi și de vise? Pe ei ci
ne să-i spună, cine să scrie 
despre ochi și despre pri
viri, atâția și atâtea câte au 
fost și sunt și de ce fel. Ui- 
tați-vă îndelung și atent la 
privirile celor care trăiesc 
alături de voi, sortiți, ca și 
voi, morții, care este, printre 
altele, și dispariția din Uni
vers a unei puteri privitoare. 
Se întâlnește în ochi nu nu
mai întregul omenesc, se 
întâlnesc toate regnurile: 
mările, cerul, fulgerele, zeii, 
trecutul."

llie LEAHU

*

Iubito, vreau sa- 
ncerc să scap de armată 
Dacă le demonstrez că sunt 
miop mă reformează.

- Dacă tu vezi bine, cum c 
să-l convingi pe doctor?

- Mă gândeam să i te pre
zint...

© -Ce ciudate sunteți 
voi, fetele. Eu nu știu cum să 
vin mai aproape de tine, iar tu 
îmi reproșezi că merg prea 
departe...

- Nu înțeleg ce nu-ți place 
la mine. Eu, dac-aș fi tu, n-aș 
putea trăi fără mine!

© A trecut și noaptea 
nunții. Soția plânge.

- De ce plângi, fata mea, ce 
s-a întâmplat? Așa de rea a 
fost noaptea nunții?

- Nu, mamă, noaptea a fost 
minunată, dar dimineața când s- 
a trezit din somn, m-a întrebat: “Ei, 
când ne mai vedem, păpușico?”

© Două prietene stau de 
vorbă:

- Ce mai face soțul tău? Mi 
te plângeai că bea, că umblă 
după femei...

- O, nu! Am vorbit foarte se
rios cu el și acum nici nu mai 
bea, nici nu mai se ține de 
prostii.

- Dar ce face?
- Stă liniștit la reanimare.
© - Iubito, crezi că te-ai pu

tea îndrăgosti la prima vedere?
- Nu cred.
- Atunci, trebuie să mai vin și 

mâine?
© -Azi te duci la tata să- 

mi ceri mâna?
- Vezi, ăsta-i defectul tău. 

De câte ori mă vezi bine dispus, 
găsești ceva ca să mă indispui!

© - Iubitule, de căsătorit
nu cred că vreau să mă căsă
toresc cu tine, dar îți păstrez un 
loc în inima mea.

- Mulțumesc. Nu-mi place 
îmbulzeala.

© - Sunt îndrăgostit de
tine până peste urechi!

- Așa mi-au zis și alții!
- Da, dar urechile mele 

sunt mai mari...

1
© - Azi i-am dat telefon

Corinei și am cerut-o de ne
vastă.

- Și de ce ești necăjit? Te-a 
refuzat?

- Nu. A acceptat imediat. 
După aceea a întrebat cine-i la 
telefon...

© - îl vezi pe tipul ăla,
de colo?

-Da.
- M-a păgubit de un 

apartament superb.
- Cum așa?
- N-a vrut să mi-o dea pe 

fiică-sa de nevastă...
© - Oare de ce prietena

mea închide ochii de câte ori o 
sărut? •

- Tu nu te-ai uitat niciodată 
în oglindă?

© Cocoțat pe o scară, 
tânărul bate la geamul 
iubitei.

- Hei, ce faci, ești gata de 
fugă?

- Ssst! Să nu ne audă tata!
- Nu contează. E jos, ține 

scara!

Maeștrii ecranului

Jean Delanno^

ORIZONTAL: 1) Suspendată 
într-o competiție de înalt nivel; 2) 
Probă eliminatorie într-un concurs 
de împrejurări - Glas de stentor în 
exercițiul funcțiunii; 3) Preeminenți 
discreționari proiectați în absolut - 
Fragmente dintr-o ecoseză de in
spirație rustică; 4) Promenadă în 
circuit pe trasee cosmice - Agno- 
menul pancronic al vlăstarelor de 
aur din grădina vieții; 5) Cumpănă 
sonoră pentru greutatea compa
rației - Oile cuminți ale unui cioban 
împietrit; 6) Otrava lentă din pocalul 
melancoliei - Agent străin al unei 
companii; 7) Obstinat al deplasărilor 
sub semnul lui Neptun - Chemare 
frustra pe picior de egalitate; 8) Cu
legător de stele în sfera semilunei - 
Agățatul de uscături cu speranțe de 
prindere; 9) Universul mișcător al 
genurilor de ape - Megastarul sa
vant al unei lumi invizibile (pl.); 10) 
Mesaj codificat transmis posterității.

Culese și prelucrate de
I. LEAHU

Nume de rezonanță în 
cinematografia franceză, cu 
producții care s-au bucurat 
de o frumoasă primire - 
atât din partea criticii de 
specialitate, cât și a publi
cului larg. S-a născut la 12 
ianuarie 1908 la Noisy-ld- 
Sec-Seine, practicând suc
cesiv meseriile de actor, 
monteur, asistent de regie, 
debutând în regie cu docu
mentarul “Paris - Dauville”
- 1935, și apoi, în filmul de 
ficțiune cu scurt-metrajul 
“Franche Lipee” (Masă pe 
socoteala altuia) - 1935.

Se impune definitiv în 
cercul realizatorilor fran
cezi, cu un suDiect de 
epocă, melodrama “L’eter- 
nel retour” (Legenda îndră
gostirilor) - 1943, cu Jean 
Marais și Madeleine So- 
logne. Apoi, cu “Le Bossu" 
de Paul Feval (Cocoșatul)
- 1944, cu Pierre
Blanchard, își demonstrea
ză calitățile regizorale, pen
tru ca apoi, cu drama “La 
symphonie pastorale" 
(Simfonia pastorală) - 
1946, după Andre Gide, să 
cucerească toate

aprecierile, inclusiv Marele 
premiu, Cannes - 1946 și 
Veneția 1950.

Desăvârșit meseriaș, 
obține un nou premiu, cu 
“Dieu a' besoin des 
hommes" (Dumnezeu are 
nevoie de oameni) - 1950, 
la Festivalul Filmului din 
Berlinul de Vest - 1951. Se 
distinge cu ecranizarea 
prozei lui Victor Hugo, 
“Notre Dame de Paris” 
(Cocoșatul de la N.D.) - 
1956, în care Anthony Quin 
și Gina Lollobrigida dau un 
recital de autentică artă in
terpretativă.

Abordează și filmul is
toric, cu “Marie Antoinette” - 
1956, cu Michele Morgan, 
un remake al producției 
hollywoodiene din anii ’30. 
în sfârșit, mai amintim “La 
Part de l’ombre” (înseni
nare) - 1945, cu Edwige 
Feilleur
Barrault - premiera în Ro
mânia în anul 1948 și filmul 
polițist “Le soleil des vo- 
yous” (Soarele vagabonzi
lor) - 1972, cu Jean Gabin.

și Jean-Louis

Adrian CRUPENSCHI

VERTICAL: 1) Piese de convicție cu auto
ritate certă; 2) Așchie de os provenind de la 
transplant - Cruciat notoriu pe drumurile Golgotei; 
3) Explorator terestru împins de curiozitate - Șer
puitoare agresată pe itinerarii campestre; 4) 
Proiecții precare pe ecranul ficțiunii - Ingănările 
sonore înregistrate la un gâde!; 5) Mere fascinante 
din grădina plăcerilor - Ofrandă indigenă pe altarul 
durabilității; 6) Portret robot pierdut în amalgamul 
străzii - Moștenitor de facto al unei mine de căr
bune; 7) Invocația colindătorilor cu destinație zoo - 
Distilată spiritual pentru consumatorii savanți; 8) 
Obsesip sufocantă a mașinismului exacerbat - 
Zonă afectată în patologia indiferenței; 9) Teatrul 
unor ostilități de interes public - Eroi discreți în 
lumea celor care spun atâtea; 10) Creatoare de 
efecte în armonia imitativă.

Vasile MOLODEȚ
Dezlegarea careului ,,Șoapte" apărut 

în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) Covârșitor: 2) Aniversare; 3) Leșin - 

Trap: 4) Așezat - Ale; 5) Ut - Alienat; 6) Zis - 
tara - A; 7) Ițit - Ro - Ab; 8) Tărăgănări; 9) 
Otava - Aval; 10) Regalitate.

II 
II 
II
II 
II

MAT 2 MUTĂM 1
I
I 
I
I

II 
II
II
II 
II
II

Controlul 
poziției:

Alb: Rd8, Df5, 
Tb6, p:b7 și c6

Negru: Rd6, |
Tc7

Soluția proble
mei din i 
trecut:

1. Df2! Ra5;
2. Ta3 #

1. ... a5
2. Te6 #

1. ... Ra7
2. Te7 #

nr.
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I
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I
I
I
I
I 
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Sâmbătă
11 decembrie

ROMÂNIA!
9.10 Ursulețul Winnie (d.a)

10.30 Vă place filmul? 11.00 Art- 

Mania 14.00 Arca Marinei 16.30 
Asasinate celebre (do) 17.25 
Teleenciclopedia 18.10 Mare 
schimbătoare (s, ep. 6) 19.00 
Perechea potrivită 19.30 Carol și 
compania (s) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.30 Surprize, Surprize 
(div.) 22.20 Jurnalul de noapte 
23.25 Săptămâna sportivă 23.35 
Secrete periculoase (thriller SUA 
1993)

9.00 Osia lumii 10.30 Curier 
deambe sexe 11.15Quasimodo 
(d.a) 12.00 TVR Timișoara 13.30 
Cronica Amazoniei (s) 14.30 A- 
tlas. Mozaic internațional 15.00 
Roadele mării (s, ep. 8) 16.00 
Obsesia (s) 16.45 Santa Barbara 
(s) 18.30 Personalități 18.35 
Documentar Național Geographic 
20.20 Teatru TV prezintă: "Lewis

Kt/ Duminică 
'uO 12 decembrie 
^ROMÂNIA!

9.00 Ursulețul Winnie (d.a)
9.30 Kiki Riki Miki... 11.00 Viața 
satului 13.30 De luni până 
duminică 14.15 Divertisment 
16.00 Haz cu lumea televiziunii 
(p. II) 17.00 Blankenese (s, ep. 
11) 17.50 Spectacolul lumii 18.20 
Trupa de șoc 19.00 Perechea 
potrivită 20.00 Jurnal.-Meteo 
20.25 Duminica sportivă. Fotbal 
21.50 Revenirea (co. SUA 1991)
23.30 Jurnalul de noapte

TVR 2
9.00 Orizont spiritual. Insula 

Paștelui(do) 10.25 Personalități
10.30 Quasimodo (d.a) 11.00 
Arca lui Noe 11.30 TVR lași 14.30 
Mapamond 15.00 Film serial 16.00 
Obsesia (s) 16.45 Santa Barbara 
(s) 18.35 Timpul trecut (do) 
19.35 Retrospectiva Premiilor 
APTR, 1994 20.50 Integrale21.50 
Film artistic 23.25 Personalități

Wt Luni
kpJ. 13 decembrie

ROMÂNIA!
12.00 Surprize, Surprize (r) 

14.00 Jurnal 14.15 TVR Craiova 
16.00 Em. în limba maghiară 18.05 
Jumătatea ta 19.10 Sunset 
Beach (s, ep. 588) 20.00 Jurnal. 
Știrea zilei. Sport. Meteo 20.55 
Felicity (s, ep. 12) 21.40 Cu 
ochii’n4 22.10 F.B.I. C-16 (s, ep. 
12) 23,00 Jurnalul de noapte

TVR 2
12.00 Integrale (r) 15.00 

Obsesia (s) 16.30 Santa Barbara 
(s) 17.15 Curier de ambe sexe 
18.00 Care pe care (cs) 18.40 
Personalități 19.15 Călătorind prin 
țară 20.55 Oameni și măști 21.25 
E dreptul tău! 21.55 Personalități 
22.00 Fotbal Med din Campionatul 
Angliei (d)

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme 10.00 

Știri 10.10 Voi cuceri Manhatta- 
nul (s, ep. 1)11.00 Mount Royal 

și Alice” 22.00 Fotbal Meci din 
Campionatul Spaniei (d)

ANTENA I
9.00 Hochei (rezumat) 10.00 

Casa de piatră 11.00 Orient 
Expres (talkshow) 12.59 Decen- 
nium 13.00 Cu Țopescu de la A 
la infinit (mag.) (d) 17.50 Fa
shion Club 18.00 Dragostea 
învinge (s) 19.00 Observator 
20.00 Scut uman (f.a SUA ’91)
21.45 La mulți ani, Vouă! 22.00 
Observator 22.30 Pierdut și 
regăsit (co. Anglia 1979)

PRO TV
9.00Tânărul Hercule (s) 10.00 

Lois și Clark (s, ep. 52) 11.00 Pro
motor 11.30 www.apropo.ro 
12.00 Profesiunea mea, cultura 
12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Prietenii tăi (s, ep. 99) 13.30 
Dharma' și Greg (s) 14.00 
Generația PRO (div.) 15.45Xena, 
prințesa războinică (s, seria 4, 
ep. 70) 17.00 ProFashion (mag.) 
19.00 Știrile PRO TV 20.00 
Vacanța Mare la PRO TV 21.00 
Camarazi de arme (f.a SUA

ANTENA 1
10.00 Godzilla (s,ep. 25,26)

10.45 Aventurile lui Sindbad (s)
11.30 Buni prieteni 12.15 Seria 
Stan și Bran: Ochi pentru ochi 
(co. SUA 1935)- La pescuit (co. 
SUA 1932) 13.00 Duminica în 
familie 17.30 Dragostea învinge 
(s, ep. 79, 80) 19.00 Observator 
19i50 TeleEurobingo Show 22.30 
E rândul meu (co. SUA 1980)

PRO TV
9.00 Super Abracadabra 

11.00 Destine celebre 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 14.00 Chestiunea 
zilei 14.15 Echipa mobilă 15.00 
Monstrul apelor (thriller SUA 
1996, p. II) 16.30 Beverly Hills 
(s) 17.30 Super Bingo (d) 19.00 
Știrile PRO TV 20.00 Cupidon 
(s, ultimul ep.) 21.00 Specialistul 
(f.a. SUA ’94) 23.00 Revenire 
la viață (dramă SUA ’90) 

(s,ep. 11,12) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s) 14.00 Decepții 
(s) 15.00 Răsfățata (s, ep. 5, 6) 
17.00 Știri 17.25 Dragostea 
învinge (s, ep. 81, 82) 19.00 
Observator 20.00 Lawless 
(primul ep.) 20.50 Dublă identitate 
(s, ep. 15) 22.00 Observator 22.30 
Marius Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! (mag. matinal) 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 
Moarte în Brunnswick (co SUA 
1990) 12.30 O căsnicie perfectă 
(s) 14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s) 15.15 
Nisipurile din Miami (s) 16.10 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Spitalul Chicago 
Hope (s) 18.30 Doi polițiști și 
jumătate (s) 19.00 Știrile PRO TV 
20.00 Batman (thriller SUA 1989) 
21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Chestiunea zilei

AGASA •
7.30-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră (s)

1998) 22.55 Știrile PRO TV 23.00 
OZ - închisoare federală (s, ep 
15) V f

AGASA
7.15- 12.15 Filme și seriale 

(reluări) 14.20 Viața noastră (s) 
15.05 Cartea cărților (d.a) 16.00 
Ultima repriză (f.a. SUA ’93) 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 Floare 
de aur (s) 20.00 Columbo și 
moartea unei vedete rock (f. p. 
SUA 1991) 21.45 Dantelă IV 
(dramă SUA 1984)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru copii

11.30 Sport magazin 13.00 Mo
tor. Emisiune auto 13.30 Apel de 
urgență (r) 14.00 Real TV (r)
14.30 Dosarele Y (r) 15.30 Ca
mera ascunsă (div.) 16.00 
Comisarul Rex (r) 17.00 Celebri 
și bogați (s) 18.00 Știri 18.35 
Popular (div.) 21.00 Decizia 
(dramă SUA 1988) 22.50 Știri 
23.00 Show-ul de noapte

HBG>
10.00 Franklin: „Franklin în 

întuneric” (d) 10.30 Războinicii

7.30- 10.00 Filme și seriale 
(reluări) 11.00 Acasă la ... 
Ruxandra Săraru 11.30 Doctorul 
casei 12.00 J. Collins: Hollywood
12.30 Columbo și... (f/r) 14.15 
Viața noastră (s) 15.00 Cartea 
cărților (d.a) 16.00 Dulcele gust 
al pasiunii (f. Anglia /SUA 1988) 
18.00 Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s) 20.00 Acasă la 
români 21.30 Umbre în soare II 
(f.a. Anglia ’88)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru copii 

12.00 Vacanță a la Petrișor 13.00 
De colo colo (magazin turistic)
13.30 Chic (em.de modă) 14.30 
Destine paralele (dramă, Anglia 
‘66) 16.00 Detectivi de elită (s) 
17.00 Celebri și bogați (s) 18.00 
Știri 18.30 Clip Art 18.35 Film ar
tistic 20.00 Film artistic 22.20 Știri

HBG>
10.00 Cursă sub soare 

(dramă SUA ’96) 11.45 Filmul lui 
Goofy (f. da. SUA 1995) 13.00 

15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Iubire sfântă (s) 16.30 Luz 
Clarita (s) 17.30 Rosalinda (s)
18.30 Angela (s) 19.30 Acasă 
la bunica 19.45 Cartea cărților 
(d.a) 20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Cleopatra (f. ist. SUA '63,
p.«) ____________

PRIMA
8.00 Dimineața cu Prima 12.00 

Celebri și bogați (r) 13.00 Politica 
de mâine (r) 15.00 Chic (em. de 
modă/r) 16.00 Nadine Show(r) 
17.00 Celebri și bogați (s) 18.00 
Știri. Sport. Meteo 19.00 Frontal 
(talkshow) 20.00 Dosarele Y 
21.00 Brooklyn South (s) 22.05 
Știri. Sport. Meteo 22.30 Revista 
presei 23.35 Politica de mâine

HBG>
10.00 Avocatul diavolului 

(dramă SUA 1996) 12.15 Cu 
orice preț (thriller SUA 1995)
14.30 Bogus (co. fant. SUA ’96)
16.30 Forrest Gump (dramă SUA 
1994) 19.00 Omul care știa prea 

stelari (s) 11.00 Lacul lebedelor 
(f. da. SUA 1994) 12.30 Steel 
(f.a. SUA '97) 14.15 Jackie și 
Dawn (co. Anglia/SUA 1998) 
16.00 Știu ce ai făcut astă-vară 
(horror SUA 1997) 17.45 
Stargate SG-1 (s) 18.30 
Evadare din Absalom (f.a. SUA 
’94) 20.30 Mai bine nu se poate 
(co. SUA 1997) 22.45 Con Air 
- Avionul condamnaților 
(thriller SUA’97)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)
8.00 Știri 8.10 Dintre sute 

de ziare (r) 9.00 Țara 
spiridușilor 10.00 Știrile locale 
(r) 10.15 Deva Mix (r) 11.00 
Aventuri în aer liber 11.30 
Lumea în clipa 2000(r) 13.00 
Studioul Tudor Vornicu 18.00 
Rendez-vous la Tele 7 19.00 
Globetrotter 20.00 Telejurnal
20.45 Film artistic 22.30 
Magazin de week-end 0.00 
Știri

PRO TV - DEVA
08.00-9.00 “Ghici cine bate 

la ușă?" talk-show j

Pret-A-Porter (co SUA ’94)
15.15 Selena (f. biogr. SUA ’97)
17.15 îngerii și echipa de fotbal 
(dramă SUA 1997) 18.45 
Vulcanul (f.a. SUA 1997) 20.30 
Mary Reilly (dramă SUA 1996)
22.15 Graba strică treaba (co. 
SUA 1997)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)
8.00 Știri 8.30 La izvorul 

dorului 9.20 Domino (r) 11.10 
Globetrotter 12.00 îți mai 
aduci aminte Doamnă 13.00 
Ora unu a venit 15.45 Drumuri 
printre amintiri 16.15 Cutia 
muzicală 17.00 Forța des
tinului 18.00 Portretul unui ar
tist 19.00 Dincolo de anul 2000 
20.00 Telejurnal 21.00 Dintre 
sute de ziare 21.50 Film ar
tistic 0.00 Știri 0.25 Dumuri 
printre amintiri

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!”

puțin (co. Anglia 1994) 20.30 
Asediați la domiciliu (thriller 
SUA ’98) 22.45 Spawn-arma 
dreptății (d.a) 23.15 8 căpățâni 
într-un sac (co. neagră SUA 
’97)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

7.10 Bună dimineața, 
România 9.00 Forța destinului’(r) 
10.00 Info Matinal 10.30 Dintre 
sute de ziare (r) 11.15 Balul 
Bobocilor (r) 13.00 Ora unu a 
venit 15.15 Post meridian 17.30 
Sport magazin 18.00 Știri 18.10 
Lou Grant (s) 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Telejurnal 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre sute de 
ziare 22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală00.00 Știrile 
locale 0.30 Ora H -emisiune de 
confesiuni

PRO TV - DEVA
07.00-10.00 “Bună dimi

neața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție) 17.00-17.30 
Știrile PRO TV (coproducție și 
insert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV (coproducție și 
insert Știri Deva) 22.20:22.30 
Știri pe scurt PRO TV Deva

nctescep
Perioada 11-13 decembrie

2 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Vă supărați pentru orice, 
încercați să vă abțineți să nu 
băgați în seamă glumele, fie ele 
și grosolane. Duminică e o zi 
plină de succese pe toate 
planurile. în proiectele deviitor 
luați în calcul și cele mai mici 
detalii. Alegeți-vă prieteni 
adevărați, cu ei puteți cuceri 
lumea. Nu mai căutați nod în 
papură partenerului, căci nu v-a 
greșit cu nimic.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Din pricina sentimentelor 
tumultuoase parcă v-ați pierdut 
capul, nimeni nu vă recunoaște. 
Sunteți mai sensibili ca de obicei 
duminică. Vă temeți de senzații 
tari și totuși le căutați. întâlniți 
persoana de mult timp căutată. 
Cu puțin efort ideile dv prind viață. 
Ar trebui însă să faceți comerț, 
chiar dacă asta dv vă pare un 
mod de a cerși.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Lucrurile nu merg cum vă 
așteptați. Dar nu sunteți într-o 
situație fără ieșire. Vă poate ajuta 
o persoană de încredere. Mici 
neplăceri și certuri se rezolvă 
duminică dacă nu sunteți prea 
capricioși. Luni evitați să vă 
apucați de probleme noi. 
Continuați ceea ce ați început, 
chiar dacă este plictisitor. Atenție, 
să nu rămâneți în urmă la lucru.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Plutiți deasupra norilor. Vă 
merge bine în meserie și în 
afaceri private. Sentimental, 
femeile se simt de parcă ar veni 
primăvara nu iarna. Sunt drăguțe 
și jucăușe cu partenerul, 
pătimașe în iubire. Luni creșteți 
în ochii lumii, deoarece știți să 
vă bateți pentru dreptatea dv. Cei 
singuri au legături romantice, 
ceilalți certuri în cuplu.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Vă faceți noi cunoștințe și vă 
neglijați familia din cauza unei noi 
partenere. Duminică sunteți mai 
activ și energic ca de obicei. 
Sunteți în relații excelente cu cei 
dragi, vă interesează cultura. 
Luni sunteți individualiști, 
extremiști, nu vreți să ascultați 
pe nimeni. încercați să acordați 
atenție celorlalți, să vă învingeți 
egoismul.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Ca diplomat înnăscut ar trebui 
să găsiți calea de mijloc și în viața 
personală. Duminică nu acceptați 
ca o altă persoană să se 
amestece în treburile dv. Fiți mai 
înțelegători ca să evitați 
neînțelegerile. Maximă atenție 
muncii și sănătății dv acordați 
luni. în chestiuni financiare fiți 
gentleman cu toate că nu e 
rentabil.
\________________________

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Aveți foarte multe de făcut. 
Veți reuși să duceți totul la bun 
sfârșit dacă nu veți începe cu 
toate deodată. Mici piedici apar 
duminică în finisarea 
apartamentului. Tendința de a 
cheltui mult pe ținute elegante 
e păguboasă. Discutați cu 
partenerul luni, căci e 
importantă o relație bună. O 
decizie importantă luată rapid 
se dovedește bună.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Vreți să faceți multe, dar 
ocaziile sunt în defavoarea dv. 
Concentrați-vă atenția doar 
asupra celui mai important lucru. 
Duminică, înainte de a plânge din 
cauza situației materiale, priviți 
în jur. încercați să dovediți luni 
ce importanță are pentru dv 
succesul. Discutați deschis 
problemele ce vă frământă.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Succesele sentimentale și 
aventurile extraconjugale 
continuă mai ușor decât vă 
așteptați. O zi capricioasă e 
duminică pentru femei. Viața 
particulară se desfășoară însă 
excelent. Luni, activitatea 
profesională evoluează peste 
așteptările dv, mai puțin pentru 
cei născuți la mijlocul lui 
decembrie. Evitați riscurile.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Trebuie să ajungeți la 
exprimarea spiritului creator 
existent în dv indiferent de 
domeniul în care el se va 
manifesta. Dacă știți să vă 
folosiți rațional surplusul de 
energie duminică puteți să-i 
depășiți pe cei cu care 
concurați. Luni sunteți într-o 
formă minunată, farmecul dv vă 
deschide toate porțile.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Aveți o zi plăcută, multă 
energie, poftă de muncă, primiți 
doar vești bune. Duminică faceți 
totul pentru liniștea căminului 
dv. Nu e bine să luptați pe mai 
multe fronturi. Aveți nevoie de 
sfaturile celor dragi pentru a 
scăpa de grijile de la locul de 
muncă. Luni totul merge ca la 
carte. Nu slăbiți ritmul și fiți 
răbdători.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

O zi anostă, care nu oferă 
nimic deosebit. Posibilele 
obstacole ar trebui depășite 
acum, căci mai târziu va fi mai 
greu. Doamnele se vor liniști 
sufletește duminică. E momentul 
reparării greșelilor trecute. Vă 
interesează, luni, o persoană 
care nu vă împărtășește 
sentimentele. Nu forțați 
lucrurile, nu luptați pentru o 
cauză pierdută.
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ANIVERSĂRI, 
MULȚUMIRI t

• Enoriașii Bisericii Orto
doxe Brănișca urează multă 
sănătate, fericire și un căl
duros "La mulți ani" preotului 
Munteanu Emil, cu ocazia 
împlinirii vârstei de 50 ani. 
(7978)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament două 
camere, Miorița. Tel. 094/ 
646815. (7965)’

• Vând garsonieră confort 
I, central, Deva. Relații tel. 
054/266291 sau 094265227.
(7976)

• Vând casă, anexe, gră
dină 35 ari, Brănișca. Tel. 
214570,220676.(20666)

• Vând ARO 10, 4x4, an 
fabricație 1990, preț infor
mativ 1500 DM. Tel. 233266, 
8-15.(7964)

• Vând autoturism Cielo, 
an fabricație 1996,40.000 km 
la bord, cu accesorii. Tel. 
217512, după ora 15. (7962)

• Vând două tractoare U 
550 (55 CP), Coșești, co
muna Lăpugiu de Jos. Tel. 
092/749348. (7968)

• Vând Dada 1310,5 viteze, 
an fabricație 1988. Relații tel. 
092/630950. (5723)

• Vând telefoane celu
lare, noi, Bosch, Motorola, 
Panasonic, Nokia, Philips, 
Siemens. Decodez GSM. 
Tel. 092258121, (20580)

• Vând, decodez și repar 
pe loc și foarte ieftin celu
lare GSM. Tel. 094859958. 
(20588)

• Vând moară electrică cu 
pietre, Pojoga, nr. 40. Tel. 
624194. (9438)

• Vând două chioșcuri 
aluminiu de 16 mp fiecare, cu 
posibilități de modulare, 
vizibile Piața Gării Deva, 
stația de autobuz. Relații tel. 
211500.(7963)

• Vând doua mașini cu
sut industriale. Deva, tel. 
213476 sau 626698. 
(7970)______________ ■

• S.C. Midaltis vinde case 
de marcat omologate cu 
prețul de 195 $. Tel. 092/ 
494824,213098.(20664)

• S.C. Netto Ronimex 
S R L. Deva, str. T. Maio- 
rescu, telefon 234168, vinde 
en gros făină albă, seini și 
patiserie. (7977)

• Nou! Tărâțe în amestec 
cu șrot de floarea soarelui, 
preț 1750 lei/kg, Hune
doara, bd. Libertății, nr. 2, 
tel. 054/716237, între 9-18. 
(6362)

Tragerea Super 
Loto

“5/40” din 9.12.1999
2-34-31-9-38-19
\_____________ ______

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine frigo
rifice, congelatoare indus
triale, rafturi frigorifice, 
utilaje frig, cuptor de patise
rie. Se decontează trans
portul în intervalul 15 
noiembrie-31 decembrie. 
Pentru fiecare vitrină achi
ziționată se acordă gratuit 
o ladă congelator. Tel. 059/ 
433352, 058/733796, 056/ 
291495. (77441

• Vând, montez, repar 
centrale termice Vaillant, 
boilere (gaz). Tel. 719797 
(6364)

OFERTE SERVICII
• Angajez șofer categoria

D, D1 cu atestat. Tel. 094/ 
297063. (20667)__________

• Firma ALTEX anga
jează șofer categoria B. 
Condiții: studii medii, cu
noștințe mecanică auto, 
experiență în domeniu, 
vârsta maximă 35 ani, 
domiciliul stabil în Deva. 
Acte necesare: CV, copie 
după actele de studii, foto
grafie recentă. înscrieri prin 
fax: 033/230817 sau prin 
poștă, str. Ștefan cel Mare, 
6, Piatra Neamț, 5600. 
Relații la 033/210671, șef 
birou personal.

DIVERSE
• S.C. Hațegana SA Hațeg, 

prin reprezentantul său legal, 
convoacă adunarea generală 
a acționarilor în data de 27 
decembrie 1999, cu urmă
toarea ordine de zi: 1. Rezul
tatele economico-financiare 
pe trimestrul III. 2. Diverse. 
(6470)

ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriere 

apartament 2 camere, mo
bilat, zona Lido. Tel. 225002.

PIERDERI
• Pierdut carte identitate 

B 064556 eliberată de RAR 
Deva pe numele Cor luliana 
Elena. Se declară nulă. 
(7972)

COMEMORĂRI
• Au trecut 6 săptămâni 

de lacrimi și dor de când 
ne-a părăsit cel mai bun 
soț, fiu, ginere, frate, cum
nat, unchi

I0AN DRĂGUS
Nu vom uita niciodată dra

gostea și atenția cu care ne- 
ai înconjurat, făcând ca viața 
să ne pară mai frumoasă. 
Dumnezeu să odihnească în 
pace sufletul tău bun și 
generos. Comemorarea 
duminică, 12 decembrie 
1.999, în satul Lunca. (7953)

Tragerea “Expres” 
din 9.12.1999

25-4-34-21-8-41
___________________ >

•Trei ani de când

RUSU PETRU
trăiește numai în amintirile 
noastre. îți mulțumim pentru 
anii frumoși trăiți împreună. 
Soția, copiii, ginerii și ne
poatele. (7974)

• Cu inimile frânte de 
tristețe și cu lacrimi în ochi 
comemorăm un an de durere 
de când a trecut în eternitate 
dragul nostru unchi

RAȚIU AUGUSTIN
din Cârjiți, un exemplu de 
bunătate și înțelepciune, un 
sprijin moral pentru noi toți. 
Amintirea lui va rămâne 
veșnic în inimile noastre iar 
copiilor noștri le vom povesti 
despre el cu regret că nu I- 
au cunoscut. Nepoții de la 
Reea. Dumnezeu să-l odih
nească I (6469)

—————————————~
Starea și dinamica infracțională in 

pragul mileniului trei
Ultima jumătate de secol marchează o creștere vertiginoasă a 

majorității infracțiunilor în aproape toate zonele globului indiferent 
de nivelul de trai sau orânduirea politică. Ceea ce este mai grav 
este faptul că rata infracționalității, reprezentând numărul in
fractorilor la 1000 de locuitori, este mare și în continuă creștere. 
La fel sunt în creștere infracțiuni cu un grad de pericol social 
ridicat, crime odioase, furturi calificate de mari proporții, tâlhării, 
jafuri, cu folosirea armelor de foc, sechestrări de persoane, 
pruncucideri, reglări de conturi, violuri organizate, colective, trafic 
cu stupefiante, arme ș.a. Ascensiunea faptelor infracționale apare 
la minori, persoane de sex feminin, cât și în rândul emigranților.

in țara noastră, pe baza unor studii de criminologie și pe 
baza unor date statistice, evoluția fenomenului infracțional a fost 
similară, înregistrând creșteri constante la unii parametri în ultima 
perioadă. Astfel numărul celor condamnați definitiv aproape s-a 
dublat. La fel numărul femeilor condamnate definitiv s-a dublat, 
cât și numărul minorilor condamnați.

în pofida acestor creșteri, la unele infracțiuni rata infrac
ționalității la 1000 de locuitori este de peste zece ori mai redusă 
decât în majoritatea țărilor puternic industrializate din occident.

Regresele economico-sociale din ultima perioadă nu exclud 
însă evoluții spectaculoase în domeniul infracțional.

Și în județul nostru starea infracțională se menține la un nivel 
ridicat, cu tendințe de creștere a furturilor în sectorul public și privat, 
evaziune fiscală, infracțiuni economice în rândul tinerilor și minorilor, 
în cadrul unităților de stat și private se impune un control preventiv 
mai eficient pentru a preveni din fașă unele pagube materiale mari, 
iar organele abilitate să fie mai operative în descoperirea și 
tragerea la răspundere a celor vinovați. Măsurile luate de condu
cerea Ministerului de Interne de a scoate în teren mai multe echipaje 
de poliție, jandarmi și gardieni publici pentru prevenirea și desco
perirea unor fapte antisociale considerăm ca sunt de bun augur.

Victor DUMITRU, jurist

Taxa de sport
Consilierii din Hațeg au aprobat introducerea unei taxe pentru 

sprijinirea sportului din localitate. Cei 300 de agenți economici vor fi 
nevoiți să achite în fiecare lună 25.000 de lei pentru ca sportivii din 
localitate să-și poată desfășura activitatea în condiții mai bune. 
Astfel echipa de fotbal, salVamontiștii și amatorii de tenis de câmp 
vor beneficia pe viitor de sumele strânse la bugetul local conform 
hotărârii membrilor Consiliului local Hațeg. (S.P.)

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă
Conectează-te la CONNEX prin Expert Center 
Quasar! Numai până la 31 decembrie, experții noștri iți vor 
prescrie conectare gratuită și trei luni de abonament 
gratuit și tot în această perioadă , poți cumpăra telefonul 

Bosch* 509* CU 39$** și alte telefoane: Nokia 3210 
-155$",Mitsubishi MT35-80$",Ericsson A1018s-59$". Nu e nevoie 
să te programezi ! Vino direct la Expert Center, conectează-te 
și ești înscris direct la Superconcursul Quasar 1999-2000. 
Detalii în magazinul Quasar.

*în limita stocului disponibil și numai cu conectare la Connex.**Prețurile nu conțin TVA .

□ EVA. Bd. Dac a bal, Bl. R. Parfar
Tal. 054-222,999

eWpert
jȚT CIMTIB
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DECESE
• Familia anunță cu du

rere încetarea din viață a 
celui care a fost un bun soț, 
tată, socru și bunic

POPOVICI GRATIAN
în vârstă de 62 ani. înmor
mântarea are loc azi, 11 
decembrie, ora 13, la Ci
mitirul Bejan, Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. (7975)

PUBLICITATE

LJ- vi u m»
p ••«wt-err-rr

Tombola sărbătorilor de iarnă
TALON DE PARTICIPARE |

Nume Ic:___________________________________ _ |
Prenumele:________________________________   |
Loca l i t ate:________________________________ _
Telefon:_______________________B.I.__________ |
Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu etichetai 

| de pe jucăria cumpărată ( care atestă participarea la| 
I concurs) pe adresa ziarului nostru și veți putea participai 
I la extragerea tombolei ce va avea loc în 27 XII 1999,1 
I putând câștiga unul din premiile puse în joc.
i_;_____________________________ ____________ i

Transport Internațional 
persoane spre:

• Germania • Austria • Elveția • Italia 
Autocarele firmelor
• Double T • Schinker • Kessler • 

PLETL
Vâ stau la dispoziție zilnic informații, 

rezervări bilete și plecări: Agenția 
Deva, Piața Gării, tel/fax 211411.

Se vinde prin licitație publică 
autoturism DAEWOO ESPERO 1,5 

DOHC GLX fabricație 1996 
Telefon: 094-636445
\............. ........... ............ -. ...

lțIțI^ W/(r-{
VINDE:

CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALA CARAT 1500 ER-I
Cosa de marcot tu memorie fiscală CARAT 1500 FR-/ 

este destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile 
de unități comerciale.

Caracteristici:
S Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a 

circuitului realizat la 4 grupe fiscale precum și a circuitului 
total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)

S Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori 
•/ Programarea prețurilor (PIU) pentru 1.500 articole 

la magazine și 1.400 articole la restaurante 
Tipărirea automată o TVA (4 grupe).

V Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine 
al bonului, codul casierului, codul fiscal al agentului 
economic, data și ora de emitere a bonului, seria fiscală)

V Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, 
cititor optic

V Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC 

SA Deva
PREȚ 400 S + TVA

^INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIETĂȚII^
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în premieră pentru Județul nostru

Seminar national 
destinat directorilor

Un volum inedit în practica Judiciară 

“Bancruta 
frauduloasa”

Sport • Sport • Sport

de cămine culturale
în seria seminariilor des

fășurate la nivelul țării prin 
Asociația Națională a Uni
versităților Populare 
(A.N.U.P.) din România și 
Asociația similară din Ger
mania - D.V.V. Proiect Româ
nia, stațiunea Geoagiu Băi 
va găzdui în perioada 13-15 
decembrie a.c. seminarul cu 
tema “Instituțiile de educa
ție a adulților din mediul 
rural și problematica for
mării continue”.

Proiectul manifestării - 
prima de acest fel organizată 
în județul nostru - a fost pro
pus de directorul Univer
sității Populare de pe lângă 
Casa de cultură din Deva, 
Avram Dara (care este și vi
cepreședintele A.N.U.P.), 
instituția deveană devenind 
în urmă cu o lună de zile cel 
de-al șaptelea centru zonal 
în ceea ce privește educația 
adulților.

“Ne-am gândit la un se
minar care să poală pregăti 
un important segment al lu
crătorilor din domeniul cul

turii, respectiv directorii de 
cămine culturale - precizează 
dl Dara -, întrucât sunt cei 
care trăiesc într-un mediu

/.................... .. _ ~
100 de milioane de 

lei pentru
Revoluția din»

decembrie 1989 și
Crăciunul din 

decembrie 1999
Consiliul local al munici

piului Deva a aprobat în ședința 
sa de săptămâna trecută, la 
propunerea primarului Mircia 
Muntean, suma de 100 de mili
oane de lei pentru organizarea 
pe plan local a manifestărilor 
de comemorare a 10 ani de la 
Revoluția Română din decem
brie 1989 și desfășurarea acti
vităților prilejuite de sărbătorile 
de iarnă din acest an. (D.G.)

Bani de la bugetul 
local pentru sânge

Centrul de transfuzie san
guină Hunedoara se află într-o 
situație financiară dificilă. La

mai greu accesibil informa
ției, mulți dintre ei au fost 
numiți de curând ți n-au be
neficiat de stagii de instruire 
adecvate. Tematica este 
destul de variată, astfel în
cât să reflecte întreaga pa
letă de preocupări ți de acti
vități ale satului. Dorim ca 
prin intermediul celor mai 
buni specialițti în domeniu 
pe care i-am invitat la Geoa
giu Băi să încercăm să lăr
gim sfera de activitate a di
rectorilor căminelor cultu
rale, pentru ca acețtia să 
devină cu adevărat anima

torii tuturor acțiunilor ce se 
petrec în satul lor. Adică să 
învețe de la întocmirea unui 
program viabil de activitate, 
până la pregătirea unui 
proiect de dezvoltare cultu
rală ți rurală ".

Se n ii ul ce va începe 
luni dup. nniază este finan
țat în cea mai mare parte prin 
proiectul pentru România al 
D.V.V., precum și de Centrul 
zonal Deva și are o importanță 
deosebită pentru județul nos
tru - singurul din țară încadrat 
la nivelul căminelor culturale 
cu directori cu normă în
treagă. (G.BÎRLA)

".........\
propunerea consilierului local 
Ovidiu Jurca, plenul Consiliului 
local al municipiului Deva i-a 
acordat instituției un strop de 
sânge pentru existență, prin 
aprobarea unei sume de 100 
de milioane de lei, la recenta 
rectificare a bugetului. (D.G.)

Acțiuni de 
autorizare în 
construcții r

în cursul anului care în 
curând se va încheia, 
Inspecția în Construcții, Lu
crări Publice, Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului Hu
nedoara a organizat trei ac
țiuni de autorizare a unor 
persoane în profesii spe
cifice domeniului. în urma 
examenelor susținute au fost 
autorizați 46 de diriginți de 
șantier, 1^ laboranți, 15 res
ponsabili cO-urmărirea în timp a 
construcțiilor, șapte controlori 
tehnici de calitate. (D.G.)

COMIJMCAI
Zilele trecute. Consiliul local al municipiului Deva ne-a 

remis un comunicat al cărui text integral il redăm in conti
nuare:

"Ca urmare a unor materiale publicate intr-un organ local 
de presă, comisia de selecție a administratorului APATERM, 
in numele unei corecte informări a locuitorilor municipiului 
Deva, face următoarele precizări:

1. Comisia a fost desemnată prin vot secret, conform legii, de 
către Consiliul local Deva, acționar unic al APATERM SA Deva;

2. Publicitatea, locul, orele și termenele de desfășurare a 
concursului de selecție au fost realizate conform regle
mentărilor legale și normelor metodologice în vigoare;

3. Rezultatele selecției au fost afișate și comunicate 
concurenților în 30 noiembrie 1999, dată la care era pre
văzută finalizarea selecției;

4. Orice alte interpretări sunt neavenite, tendențioase 
sau interesate și vor fi tratate ca atare."

Semnează membrii comisiei: Ioan Petru Albu - secretar 
al Consiliului local Deva. Ovidiu Iurca, Mihai Prodan. Anghel 
Nistor, Traian Barbura - consilieri municipali.

Joi după amiază, la Hune
doara, într-un cadru aparte, a 
avut loc un eveniment publi
cistic inedit. Sub semnătura dlui 
maior Valeriu V. luhas, de la 
Poliția municipiului Hunedoara, a 
văzut lumina tiparului cartea 
“Bancruta frauduloasă”, lu
crare care a izvorât din dorința 
de a contribui la îmbunătățirea 
zestrei de carte în domeniul 
dreptului comercial.

Cartea se adresează prio
ritar celor care au sarcini în 
domeniul aplicării și respectării 
legilor-juriști, ofițeri de poliție, 
funcționari, conducători de so
cietăți comerciale, studenți la 
drept -, precum și tuturor celor

interesați să-și lărgească ori
zontul culturii juridice.

Fără’ a avea pretenția că 

lucrarea de față a abordat și 
epuizat întreaga problematică 
teoretică și practică a bancru
tei frauduloase, autorul cărții 
consideră prezentul volum un 
ghid util pentru toți cei interesați 
de acest fenomen, fapt de altfel 
apreciat cu calificativ maxim de 
către o eminentă comisie de 
cadre didactice în domeniul 
științelor juridice din București, 
condusă de profesorul univer
sitar doctor George Antoniu, 
coordonatorul științific al cărții.

Lansarea volumului “Ban
cruta frauduloasă” s-a bu
curat de aprecieri din partea 
unui numeros public care a fost 
alături de autor la momentul 
festiv, ocazie în care cei care 
au luat cuvântul au apreciat în 
mod deosebit conținutul și te
matica lucrării.

în final s-a ciocnit o cupă de 
șampanie, iar autorului i s-a 
transmis gândul de a deveni 
“recidivist" în domeniul scrierilor 
ce vizează legislația, domeniu 
atât de sensibil al societății româ
nești în care unii fură pentru a 
trăi, iar alții comit infracțiuni pen
tru o viață de lux.

Cornel POENAR

Administrația Pieteior
r r

Deva
Anunț

Administrația Piețelor Deva, cu sediul în Deva, str. 
Ion Creangă, nr.60, organizează la data de 10 Ianuarie 
2000, ora 10, în sala de ședințe a Consiliului Local 
Deva, Piața Unirii, nr.4, LICITAȚIE PUBLICĂ pentru 
ÎNCHIRIEREA URMĂTOARELOR SPAȚII:

a) 3 spații comerciale, în suprafață de 12 mp fle
care, amplasate în piața centrală Deva.

E> taxa de participare la licitație este de 250.000 lei.
E> garanția de participare la licitație este de 

2.500.000 lei.
b) 2 parcele a câte 8 mp flecare pentru amplasarea 

de rulote comerciale, în vederea comercializării de 
produse alimentare șl articole de uz casnic curent, 
amplasate în piața Mihal Viteazul Deva.

E> taxa de participare la licitație este de 100.000 lei.
E> garanția de participare la licitație este de 

1.000.000 lei.
c) Piața agroalimentară M. Kogălniceanu Deva, în 

suprafață de 65 mp.
E> taxa de participare la licitație este de 80.000 lei.
E> garanția de participare la licitație este de 

800.000 lei.
La licitație pot participa agențl economici care nu 

au datorii față de Administrația Piețelor Deva.
Adjudecarea licitației se va face numai după achl-

tarea chiriei oferite cu anticipație pe trei luni. 
Documentațiile pentru licitație se pot procura 

contra cost de la Administrația Piețelor Deva.
Plicurile cu oferte se vor depune până la data de 7 

ianuarie 2000, ora 15, la sediul Administrației Piețelor 
Deva.

Informații la telefon 054-215836.

Sandwich cu carne de porc
_____________________________________________________________________________________ întregii familii

Campionatul Mondial de Handbal Feminin

EVOLUȚIE SENZAȚIONALĂ, CALIFICARE 
ÎN SEMIFINALE

ROMÂNIA - MACEDONIA
33-21

Deși limba română este 
generoasă, nu există cu
vinte suficient de puternice 
pentru a descrie modul 
cum au evoluat compo
nentele reprezentativei de 
handbal feminin în partida 
cu Macedonia, joc contând 
pentru sferturile de finală 
ale Campionatului Mondial 
din Norvegia. Excelent, 
senzațional, minunat nu 
surprind decât în mică mă
sură talentul, valoarea, dă
ruirea și sacrificiul de care 
au dat dovadă handbalis
tele noastre. Victoria obți
nută de echipa pregătită de 
Bogdan Macovei ne aduce 
calificarea în semifinalele 
Campionatului Mondial și 
face din handbalul feminin 
singurul joc sportiv calificat 
la Jocurile Olimpice, după 
o absență de 24 de ani.

Pentru ca și cei care nu 
au văzut meciul transmis 
direct de TV România 1 să 
înțeleagă că nu exagerăm 
trebuie spus că, deși Mace
donia pornea din postura 
de favorită, România a 
câștigat de o manieră ca
tegorică. Scorul final este 
unul mai rar întâlnit la un

asemenea nivel, dar de
scrie destul de realist situa
ția din teren. România s-a 
desprins pentru prima dată 
la 10 goluri (14 - 4) în mi
nutul 17, iar până la pauză 
și-a mărit avantajul până la 
12 goluri (21-9). în repriza 
secundă au fost chiar mo
mente în care diferența a 
crescut 31-17 (min.53) sau 
33-18 (min. 58), pentru ca 
spre final când calificarea 
era asigurată ea să revină 
la 12 goluri: 33-21.

Eroinele acestei per
formanțe au fost: Luminița 
Huțupan - portărița care a 
apărat senzațional; Car
men Amariei - 10 goluri; 
Alina Dobrin - 8 goluri; 
Steluța Lazăr-Luca - 6 
goluri; Cristina Vărzaru - 
1 gol; Mihaela Ignat - 3 
goluri; Valentina Cozma - 
1 gol; Aurelia Stoica - 1 
gol; Gabriela Tănase - 2 
goluri. Felicitări fetelor!

România joacă azi de la 
ora 20 în semifinală contra 
selecționatei Franței, me
ciul fiind transmis în direct 
de TV România 1.

Ciprian MARINUȚ

în Cupa UEFA

Steaua n-a reușit decât un egal 
(1-1) cu Slavia Praga

învinși cu 4-1 în meciul de la Praga, fotbaliștii de la Steaua n- 
au reușit decât un egal (1-1) în meciul de joi seara cu Slavia 
Praga. Militarii, stimulați de galerie, au început destul de bine jocul, 
dând speranțe că ar putea să înscrie cele trei goluri în poarta lui 
Cerny. Ocaziile ivite în prima parte a meciului când Ciocoiu, Sabin 
llie și Dănciulescu au fost aproape de gol au înfierbântat tribunele 
care au “explodat" în min. 45, când Ciocoiu a înscris 1-0.

Din păcate, la numai 5 minute de la reluare, oaspeții egalează 
prin Dostalek (1-1) care va fi și scorul final, în pofida ocaziilor 
create de steliști, dar și de oaspeți. Deși Steaua a evoluat mult 
mai bine ca în campionat, vechile lacune, mari găuri în com
partimentul defensiv și ratări copilărești în atac, fiind pregnante și 
în acest meci.

Acum, echipa va fi preluată de Victor Pițurcă. Va reuși el să 
readucă strălucirea de altădată a Stelei?

STEAUA: Ritli, Reghecampf, Duro, Baciu, Miu, Bordeanu (83 
Lăcătuș), Dănciulescu (53 Lutu), Linear, Roșu, S. llie, Ciocoiu.

Sabin CERBU

GALA DE BOX LA HUNEDOARA
Comisia județeană de 

box împreună cu AS 
Constructorul Hunedoara a 
organizat pentru duminică, 
12 decembrie, începând cu 
ora 11,o interesantă gală

de box cu participarea unor 
boxeri din Brașov, Arad, Tg. 
Jiu, Deva, Petroșani și 
Hunedoara.

La această gală va fi 
prezent și Mihai Leu. (N.G.)

------------— ***>®>»*---------------

Sâmbătă si duminică

T«> eu fa

Sâmbără, 11 decem
brie, în organizarea DJTJ 
Hunedoara și AS Minerul 
Aninoasa, începând cu 
ora 9,00, se desfășoară o 
atractivă competiție de tir 
cu arcul în cadrul “Cupei 
Decebal”. în deschidere, 
ansar blul de gimnaste 
de la Grupul Școlar cu 
program sportiv din Deva 
va prezenta câteva exer-

ciții, după care urmează 
evoluția arcașilor de la 
cluburile CSM lași, AS 
MCM Internațional Rădă
uți, AS Șoimii Lipova și AS 
Minerul Aninoasa. Sâm
bătă seara vor avea loc 
trageri 
stituie 
pentru 
petiția
nică, 1.2 decembrie. (S.C.)

nocturne ce con- 
o mare atracție 
spectatori. Corn- 
se încheie dumi-


